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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub 
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N.-SWiĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
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Po Międzynaredowym Kongresie Marszałek Piłsudski wyjechał do Zaleszczyk 
Historyków w Warszawie 

Kongres Międzynarodowy Historyków w 
Warszawie miał dla nas znaczenie, jako pe- 

wien środek międzynaredowej propagandy. 

Mamy złą markę na świecie, narodu ubogiego 
eywilizacyjnie, prowadzącego złą gospodarkę. 

Jakkolwiek nasza rzeczywistość nie jest by- 

najmniej świetna, jednak jest lepszą od wyo- 
ażenia obcych o Polsce. Otóż przybycie do 

awy około dwustu uczonych z różnych 

krajów, ich zaznajomienie się z dużem mia- 

stem, które posiada szereg instytucyj nauko- 

wych, rozbudowało przedmieścia, ma wielu u- 

czonych, władających obcemi językami — 

ko to podnosiło w oczach cudzoziemców 

wagę gatunkową Polski. Wielu obco-uczo- 

nych, jadąc na zjazd do stolicy Polski przy- 

gotowało referaty, odnoszące się do pewnych 

momentów naszej historji. Naprzykład profe- 

sor Henryk Finke z Fryburga dał referat 

„Polen und das Konstanzer Konzil““, Dawid 

Diringer z Florencji „Per la storia dei Polac- 

chi in Toscana““ (Z historji Polaków z To- 

skanji), Pietro Silwa — z Rzymu „Giuseppe 

Mazzinie e la Polonia'', Maria Bersano-Be- 

gey z Torino „La caduta della Republica di 

Cracowia'* (Upadek Republiki krakowskiej, 

John Hunter Harley z Londynu „Bretanja i 

polskie powstanie 1863*', A. Gorin z Minska 

„Polityka rusyfikacyjna względem Polski w 

XX wieku, Karol Volker „Der Toleranz eda1- 

ke in Oesterreich und Polen““, Leuis Rėau — 

„Les relations artistique entre la France et 

la Pologne au XVII-et XVIIL-esiecle, Mari- 
na Bersona Begey z Turynu „Un a itatore po- 
lacee per li Slavi del sud contro il Pansla- 
vismo: Zygmunt Miłkowski (T.T. Jeż.) — 
(Polak agitujący wśród południowych Sło- 
wian przeciw panslawizmowi, J. H. Baxter 

The Scots in Poland. 

Poza referatami eudzoziemców z zakre- 
su historji Polski Kongres wysłuchał licznych 

referatów historyków polskich. Żałować jed- 

nak należy, że w zjeździe nie uczestni- 

czył profesor Szymon Askenazy. Nie 

ehcę przez to powiedzieć, że wszyscy refere"- 

ei polsey nie stali na wysokości swego zada- 

nia, lecz zaznaczyć muszę, że mieliśmy cały 

szereg referatów słabych. Na pocieszenie mo- 

żemy powiedzieć, że znaczny procent refera- 

tów obeych uczonych znajdował się na nie- 

wysokim poziomie. Kongres nie przyniósł nam 

wstydu. Nasz udział w referatach i w dy- 
skusjach był niezły. Polacy imponowali cu- 

dzoziemcom znajomością obcych języków. 

Międzynarodowy Zjazd Historyczny po- 
sługiwał się czterema językami, francuskim, 
niemieckim, angielskim i włoskim. Referaty 

wygłaszane w języku angielskim prze 

glików i jednego Duńczyka, były niezrozu- 

miałe dla ogromnej większości uczestników 

zjazdu. Jeden z uczonych franeuskich zazna- 

czał, że chociaż czyta prace szanownego pre- 

legenta, jednak tylko częściowo mógł zrozu- 

mieć jego referat. Rzecz/naturalna, język 

angielski łatwo zrozumiały w pismie jest tru- 

dny dla cudzoziemców do zrozumienia w mo- 

wie. Anglicy odznaczają się nieznajomością 
obcych języków i zabierali głos tylko po re- 
feratach angielskich. Język włoski, jakkol- 
wiek mniej rozpowszechniony jak angielski 
jest zrozumiały dla nieco obeznanych z tym 
językiem i znających łacinę i francuski. 
Włosi pilnie strzegą praw języka obcego ja- 

ko międynarodowego, stąd znając fran- 
euki, używali języka włoskiego. Niem- 
ey używali wyłącznie języka niemieckiego. 
Polacy wygłaszali swe referaty w języku fran 

cuskim lub niemieckim i jeden z polskich re- 
feratów był wygłoszony po włosku. Bolszewik 
Gorin wygłosił swój referat w języku polskim. 

Pierwiastek polityczny zaznaczał się na 
zjeździe. Stosunek Polaków do Niemców byt 

poprawny. Uczeni niemieccy przejawiali 
ność do zbliżenia polsko-niemieckiego. W dy- 
skusji nad referatem w sprawie nauczania hi- 
storji, profesor Momsen zaznaczył, że naucza- 

nie historji winno podni i wzmocnić Į 
czucie narodowe i jak słusznie zauważył kan- 

elerz Hitler — Naród o mocnem poczuciu na- 
rodowem uszanuje indywidualność narodową 

swego sąsiada. W tej samej dyskusji jeden z 

uezonych niemieckich zaznacza, że należące do 

komisji w Berlinie dla oceny podręczników 

zwalcza obniżanie znaczenia kultury polskiej 

i dziejowej roli Polski; zna on język polski i 
ubolewa, że podręczniki polskie niezgodnie z 

prawdą historyczną przedstawiają stosunki 

polsko-niemieckie jako wieczne  czycha- 

nie Niemców na byt narodu polskiego. 

John Hunter Harley usiłował 

wić, że społeczeństwo angielskie sym- 

patyzowało z powstaniem 1863 roku. Bezwi- 

runkowo objawów sympatji ze strony  społe- 

względem powstania 
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czeństwa angielskiego 

nie brakło, lecz polityka rządu angielskiego 

szła w innym kierunku. Anglja zadowolniła 

się notami dyplomatycznemi i uniemożliwiła 

interwencję zbrojną Francji i Austrji na 

rzecz Polski. 
Bolszewik Gorin, pół-inteligentny prezes 

„Akademji Nauk Białoruskich * mówił o poli- 

tyce rusyfikacyjnej względem Polski o XX-em 

stuleciu. Sprawę tę badał na źródłach archi- 

walnych, lecz właściwie nie dał nieznanych 
faktów. Zaznaczał, że chłop i robotnik ro- 

  

   

syjski byli wrogami tej polityki i że rewo- 
lucja rosyjska z 1917 roku ją zlikwidowała, 

pozatem cytował Lenina i Stalina. Gdy mó- 

wi sowiecki uczony, wiadomo co powie. Zaw- 

sze słyszymy pozytywkę, wygrywającą sowiec- 

ką oficjalną doktrynę. Nie zabierałem głosu 

w polityce z Gorinem, gdyż referat jego nie 
posiadał tego cenzusu umysłowego, który za 

chęca do polemiki. Referat profesora Pre- 
obrażeńskiego: Wpływ wojny Światowej na 

sformułowanie się ententy, dał oklepane fraze 

sy o imperjalizmie burżuazji skierowanym 

przeciwko proletarjatowi. 
Ze względu na kurtuazję 

wśród referatów plenarnych, na zakończenie 

zjazdu dano referat P. Volguine sekretarzo- 
wi Akademji Nauk w Leningradzie od Babeu- 
fa do Marxa. Referat ów był popularyzacją 

pracy angielskiej przed kilkudziesięciu laty 
pod tytułem „Od utopji do nauki'*. 

Międzynarodowy Kongres Historyków 
nie posunął nauki historycznej; nie dał ani 
jednego referatu, który byłby przewrotem za- 

patrywania na to lub owe zjawisko dziejowe. 

Dał jednak kilka referatów bardzo zajmują- 
cych, podniecających myślenie, Główną jednzk 

korzyścią Kongresu jest osobiste  zetkniec 
się uczonych różnych krajów. Radzi je 
my, że wielu z gości kongresowych odw 
ło poza Warszawą, inne nasze centra unysło- 

we, między innemi Wilno. 

Władysław Studnicki 

Li iii S 

Jesienny sezon poll- 
tyczny w Genewie 

PROGRAM 76 SESJI RADY LIGI NAR. 

Sekretarjat generalny Ligi Narodów то- 

zesłał przed kilkoma dniami członkom Ligi 
tymczasowy porządek dzienny 76-tej zwyczaj 

nej sesji Rady Ligi, rozpoczynającej się w 
Genewić w dniu 22 września r.b. 

Sesja Rady Ligi zainauguruje. tegoroczny 

opóźniony nieco sezon polityczny w Genewie, 
który corocznie — jak wiadomo — rozpoczy- 

nał się już w pierwszych dniach września, ale 

w roku bieżącym z powodu przeciągnięcia się 
konferencji ekonomicznej londyi t 
rozpoczęcia obrad genewskich zosta 
nięty o dwa tygodnie. 

Porządek obrad tegorocznych Rady Ligi 

Narodów nie przedstawia się bardzo interes 

jąco. Na wstępie Rada będzie mus 

wać się dość smutnym stanem kasy 
rodów, wywołanym prze 
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w uiszczaniu składek į 

do Ligi. Zaległości te 
nów franków szwajcar 
cja finansowa wielu państ 

wić nadziei, ażeby zaległe składki mosły być 
w krótkim czasie uiszczone. 

W: dals ciągu na porządku obrad Ra- 

i je się sprawa nominacji W; 

za Ligi w Gdańsku, gdyż man- 
dat p. Rostinga wygasa w dniu 15 październi- 
ka r.b. W Genewie liczą się z dalszem pize- 
dłużeniem okresu jego urzędowania w Gdań- 
sku. 

W dziedzinie zagadnień politycznych Ra- 
da Ligi Narodów przyjmie zapewne z satysfak 
cją do wiadomości sprawozdanie o likwidacji 
angielsko-perskiego sporu 0 Źródła nafiowe 
w Persji, a pozatem zapozna się z przebie- 

giem rokowań o pacyfikację stosunków po- 
ziędzy dwoma wojującemi państwami Poład- 
niowej Ameryki — Boliwją i Paragwajew». 
Fozatem Rada Ligi ma usankcjonować posta- 
nowione już delegowanie do Chin na okres 
jednego roku dr. Ludwika Rajchmana, dyre- 
ktora Sekeji higjeny Ligi Narodów. 

Na zakończenie obrad trzydniowych Ra- 
dy Ligi przyjdzie obrzęd smutny: — zapo- 
znanie się z raportem p. Mae Donalda o lon- 
dyńskiej konferencji ekonomicznej i o braku 

jej rezultatów. 
W dniu 25 września r.b. rozpocznie się 

doroczne Zgromadzenie iagi Narodów, nie wy 

we ując zainteresowania swoim porządkiem: 

  

    

  

   

  

   

  

    

    

    

  

obrad, chociaż możliwem jest, że — jak zwy- 

kle — z okazji zjazdu kierowników polityki 
zagranicznej niemal w. 
ta, poruszone będą w dys 
i w naradach prywatnych sprawy nie 
rujące w urzędowych drukach Ligi Narodów, 
ale ciążące nad ogólnośw i ii 
tyczną, jak np. w pierwszym rzędzie zazs:t 
nienie niemiecko-austrjackie. : 

tkich państw šwia- 

    

    

    

      

Bezpośrednio po zakończeniu Zgromadze- 

nia Ligi Narodów wznowione będą w dnia 16 

października r.b. obrady Konferencji Rozbro- 
jeniowej. Nałeży przypuszczać, że sesja jesien 

na Konferencji Rozbrojeniowej będzie sesj: 

decydującą, gdyż sprawy rozbrojeniowe d 

rzały — szczególnie w oblicza wypadków nie- 

mieckich — do r ygnięcia ostateczne 

do zdecydowania na załatwienie 

postawionych przed 

   

      
ań 

Konferencją w ramach 

możliwości, lub też — na przerwanie 
   Wedle wszelkich przewidy 

sezon polityczny w Genewie 
conajmniej do połowy listopada. 

  

  

ZAPISUJMY SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARZY- 

STWA POPIERANIA BUDOWY PUBLICZ- 

NYCH SZKÓŁ POWSZECHNYCH 

Zapisy przyjmuje Inspektor Szkolny i Kiero- 

wnicy wszystkich Szkół Powszechnych. Tam 

też nabywać można cegiełki Towarzystwa po 

5 gr. 10 gr., 20 gr., 50 gr.i 1 zł. 
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WARSZAWA PAT. — W poniedzia- 

iek 4 bm. o godzinie 8-ej rano wyjechai 

do Zaleszczyk na kilkunastodniowy po- 

byt Marszałek Piłsudski. Panu Marszał- 

kowi towarzyszą adjuntaci: płk. Busler i 

kpt. Lepecki. 

Obniżki uposażeń pracowników państwowych 
nie będzie й 

OŚWIADCZENIE MINISTRA SKARBU PROF. ZAWADZKIEGO 

W dniu 2 bm. minister skarbu prof. 
Władysław Zawadzki przyjął na specjal- 
nej audjencji delegację międzyzwiązko- 
wego komitetu pracowników  państwo- 
wych w osobach prezesa posła J. Stan- 
greciaka, J. Stypiūskiego, dra M. Filipka 
i T. Domańskiego, w sprawie pogłosek 
o rzekomych zamiarach rządu zmiany u- 
stawy o uposażeniu pracowników państ- 
wowych. 

P. minister oświadczył delegacji, że 
od szeregu miesięcy przeprowadzane są 
istotnie w ministerstwie skarbu studja 
nad nową ustawą uposażeniową pracow- 
ników państwowych. Studja te zmierza- 
ją do uproszczenia obecnego zbyt skom- 

  

plikowanego systemu obliczania uposa- 
żeń, przyczem jednak zupełnie stanowczą 
tendencją ministerstwa skarbu jest prze- 
prowadzenie zmian tych w ten sposób, 
aby nie wynikło z nich pogorszenie sytua 
cji uposażeniowej pracowników  państ- 
wowych, ani obniżenie podstawy wymia- 
ru zaopatrzeń emerytalnych. Wszystkie 
pogłoski, łączące te prace z zamiarem ob 7: 

nižki uposażeń są całkowicie niezgodne z 
prawdą. ; 

W dalszym ciągu rozmowy z delega- ,,, :9, 
że prace te ; cją, p. minister podkreślił, 

wymagają dłuższych studjów i dlatego 
nie należy oczekiwać zakończenia ich w 
najbliższym czasie. (ISKRA). 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez A: 

OSZMIANA — 
PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. Е 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski 
Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. ы 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

T. ŚWIĘCIA: 
Jażwińskiego ° A 

WOŁOŻYN — 

| POSTAWY — 

į 

į 

| WARSZAWA 

AMBASADOR USA. U MIN. BECKA 

WARSZAWA (tel. własny) — Min. Becx 

przyjął nowomianowanego ambasadora Sta- 

nów Zjednoczonych Cudhay, który we wto- 

rek 5 bm.i złoży Prezydentowi Rzeczypospo- 

litej swoje listy uwierzytelniające. 

CENNA PAMIĄTKA PO JANIE III. 

SZCZECIN PAT. — W niemieckiej wiosce 

Raddatz w powiecie nowo cińskim, na za 
chód od Chojnie, znajduj pamiątka 

po królu Janie Sobieskim. W mie, 
kościele ewangelickim znajduje się wóz trium 
falny króla Jana Sobieskiego, ofiarowany mu 
przez wiedeńczyków, jako dowód wdzięcznoś- 

ci za uratowanie ich przed nawałą turec 
Wóz ten wykonany jest na wzór rzymskich 
rydwanów i ozdobiony jest pięknemi rzeźba- 
mi. й 

Nad wozem unosi się baldachim, na którym 
jduje się orzeł polski, herb króla Jana So- 

„DRE 
„ miał po zgonie krėla So 
osiadanie jego rodziny i 

„ dłuższy czas w jej po- 
ku, skąd podczas 

pierw: wojny : swieziony 
do gen. Kleista, ówczesnego właściciela maj. 

Raddatz, jako łup wojenny wsi Raddatz. 

    

   
    

   

          

      

  

   

  

Dosunięcia sowieckiej polityki zagranicznej 
MOSKWA. PAT. „Ekonomiczeskaja Żyżń* 

komentując pakt włosko - sowiecki, wylicza 

sukcesy polityki zagranicznej ZSSR, osiągnięte 

w ostatnich miesiącach. Są to pakt londyński 

10 państw, likwidacja wojny ekonomicnzej z 

Anglją, nawiązanie stosunków dyplomatycznych 

z Hiszpanją i Urugwajem oraz wizyta Herriota 

w ZSSR. 
„Za industrjalizacju* ostro krytykuje anty- 

sowiecką politykę faszystów niemieckich w 

przeciwieństwie do przyjaznej polityki Włoch. 

Pismo akcentuje neutralność Sowietów w walce 

0 nowy podział świata. 

Treść włosko-sowieck ego 
paktu . 

MOSKWA. PAT. Opublikowano treść wło- 

sko - sowieckiego paktu przyjaźni, neutralności 

i nieagresji. 
Pakt zawiera zobowiązanie nieagresji i 

poszanowania terytorjum, znajdującego się pod 

władzą suwerenną kontrahentów. Każdy z kontr 

ahentów jest zobowiązany do neutralności w 

razie, gdyby druga strona została zaatakowa- 

na. Zaatakowanie trzeciego państwa przez jed- 

nego z kontrahentów daje prawo drugiemu do 

wypowiedzenia paktu. 
Szczególnie doniosłe są 3 i 4 artykuły, za- 

, kazujące wszelkiej formy agresji ekonomicznej 

oraz zawierające zobowiązania obustronne do 

uczestniczenia w rokowaniach politycznych, czy 

gospodarczych, skierowanych przeciw jednej ze 

stron. _W moskiewskich kołach politycznych 

jest to uważane za oświadczenie, że pakt czte- 

rech nie jest skierowany przeciw ZSSR. 
Włochy i Związek Sowiecki oświadczają 

zarazem, że pakt nieagresji nie anuluje poprzed- 
nich zobowiązań traktatowych, zaznaczając 

przytem, że żadna ze stron nie jest związana 

zobowiązaniami o charakterze agresywnym. Wy 
miana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w 
Moskwie. Układ zawarty jest z terminem 5-let- 

nim. 

Polsko-sowiecka 
WARSZAWA. PAT. Dnia 4 września nastą- 

piła w Warszawie wymiana dokumentów raty- 
fikacyjnych umowy między Polską a Związkiem 
Socjalistycznych Republik Rad o stosunkach 
prawnych na granicy państwowej. Umowa ta 

umowa graniczna 
została podpisana w Moskwie 20. IV. 1932 r. 
Powyższej wymiany dokonali ze strony Polski 
minister spraw zagranicznych Beck, ze strony 
Sowietów Borys Podolski, charge d'affaires 

ad interim ZSSR w Warzawie. 

  

Delegacja ewangelicka w Kownie 
BERLIN. PAT. Delegacja najwyższej rady 

kościoła ewangelickiego w Kłajpedzie — przy- 
była — według doniesień prasy — do Kowna 

celem nawiązania rokowań z rządem litewskim 
w sprawie zerwania przezeń umowy z kościo- 
łem ewangelickim. Władze kościelne stać mają 

przytem na stanowisku, że rozwiązać umowę 

mógłby tylko kościół lub dyrektorjat kłajpedz- 
ki, rząd litewski natomiast, traktujący tę umo- 
wę jako umowę o charakterze konkordatu, u- 

ważał się za uprawnionego do jej rozwiązania, 
nie będąc skrępowanym  żadnemi terminami. 

Cvklen nad Florydą | Kubą 
NOWY JORK. PAT. — Nadbrzežne iniej- 

scowości Florydy nawiedził cyklon. Dotych- 

czas brak danych o stratach, wyrządzonych 

przez burzę. Panuje duże zaniepokojenie 10- 
sem mieszkańców nadbrzeżnych „okolic jeziora 

Okeechobe. Zanim komunikacja uległa przer- 

wie, wiatr już dął z szybkością 80 mil na z0- 

dzinę. Mieszkańcy uprzedzeni o zbliżaj cym 

się cyklonie przedsięwzięli wszelkie środki 0- 
strożności. 800 osób, zamieszkałych na niżej 

położonych terenach, udało się do miejscowo- 

ści wyżej położonych. Dotychczas brak wia- 

domości o pociągach, które ich odwoziży. 

Zakończenie Kongresu Sjonistycznego 
PRAGA. PAT. W poniedziałek przed połud- 

niem zakończony został XVIII kongres sjonisty- 

czny, który obradował w Pradze przez 2 tygod 

Ostatnie plenarne posiedzenie trwało przez 

całą noc w ciągu 18 godzin. 
Wśród uchwał przyjęto m. in. pastanowienie 

przewiezienia zwłok założycieła sjonizmu  Te- 
odora Hertla do Palestyny. Po uchwałeniu te- 
gó nastąpiły reieraty komisyj. Prawie wszyst- 
kie rezolucje komisyjne zostały przyjęte w 

RESTA ISIN RAR PAK LAN PTISBDIA AN INT ls SS ISO TRS 

Sprawa o napad na 
KOBRYŃ PAT. — W drugim dniu rozpra- 

wy sądowej sąd zbadał 19 świadków na oko- 
liczność brania udziału przez oskarżonych w 

napadzie na Posterunek P. P. w Nowosiół- 
kach. 

Na szczególną uwagę zasługują zeznania 
świadka posterunkowego Knurowskiego, któ- 

ry krytycznej nocy z dnia 3 na 4 września ra 

niony został przez bandytów w nogę i rękę 
i zjawił się przed sądem o kulach. Pozatem 

- składał zeznania osadnik Księski Kazimierz, 

którego zuchwali bandyci zabrali ze sobą pod 

posterunek policji i kazali mu pukać do 

drzwi posterunku, aby w ten sposób zamas- 

kować najście na posterunek. Fortel ten niz 
udał się jednak napastnikom, gdyż załoga Do 
sterunku w liczbie 4 osób, a mianowicie przo- 

downika Dąbrowskiego, post. Jelonka, sekre- 

tarza gminy Wellera i jego brata odparła 

napastników zdecydowanem _ wystąpieniem 

„przy użyciu broni. Zeznania 11 świadków, о- 
pisujące z całą dokładnością przebieg napadu, 
zrobiły na obecnych na sali sądowej duże 
wrażenie. 

Przedstawiciele obrony w przemówieniach 

swych obrali taktykę doszukiwania się mo- 

okolicznosci, któreby świadczyły 0 

Lindbergh przyleciał do 
Stokheimu 

STOKHOLM. PAT. Znakomity lotnik 

Lindbergh i jego małżonka przylecieli w ponie- 
działek na lotnisko pod Stokholmem. Lotnika 
witali minister pełnomocny Stanów  Zjedno- 
czonych, Szef lotnictwa wojskowego szwedz- 

kiego twa żeglugi powietrznej, Państwo Lind- 
berghowie, zaproszeni do Stokholmu przez 
następcę tronu szwedzkiego, pozostaną tam 

prawdopodobnie około tygodnia, poczem po- 
wrócą do Danii, 

i WOS 

posterunek policji 
braku zachowania formalności procedural- 

nych przez władze sadowo - śledcze. Ataki 
ze strony obrony są zdecydowanie odpierane 

przez prok. Jacuńskiego. 

Q godz. 22 sąd zarządził przerwę do dn. 
4 bm. godz. 9 rano. Odbywa się dalsze ba- 
danie świadków. 

formie złożonej przez komisje, 
Największą część posiedzenia plenarnego 

zajęły rezolucje polityczne, Kongres żąda w 
nich przedewszystkiem wielkiej emigracji z 
Niemiec do Palestyny i zainicjowania w tej spra- 
wie akcji międzynarodowej. Kongres wyraża 
nadzieję, że wkrótce będzie można przeprowa- 
dzić kolonizację żydów w Transjordanji, Kon- 
gres z ubolewaniem konstatuje, że w Rosji So- 
wieckiej wzmogło się prześladowanie Żydów. 

Skład nowej egzekutywy jest następujący: 
Na prezydenta powołano Nachuma Sokołowa i 

na członków: prof. Brodeckiego (sjonista ogól- 
ny), Gruenbaum (sjon. radykał), dr. Jacobson 
(sjon. og.), Kapłana (lewica), Ludwika Lipskie- 
go (sjon. og.), Berlockera (lew.), dr. Artura 

Ruppina (sjon. og.), Dawida Guriona (lew.), 
Czertoka (lew). Dr. Weizmanowi powierzono 

kierownictwo prac w sprawie emigracji Ży- 
dów do Palestyny. Za tym składem egzekutywy 
opowiedziało się 140 osób przeciw 11. 125 
członków opozycji opuściło salę w czasie gło- 
sowania. 

Delegacja węgierska u Marszałka Piłsudskiego 

  Przybyła do Warszawy delegacja węgier- 

ska z kardynałem prymasem Węgier i p. mi- 

nistrem rolnictwa dr. Kallay*'em na czele, -- 

wręczyła Panu Marszałkowi Piłsudskiemu dar 
narodu węgierskiego — portret Stefana Bato- 
rego, pędzla malarza węgierskiego Marcina 

  

Ioszu. 

Na zdjęciu delegacja węgierska 

Marszałka Piłsudskiego w Belwede 

ku stoją od lewej: ks. kard. Sere 
łek Piłsudski, min. B min. Kall 
seł węgierski w Warszawie Matousca. 

  

   
   

  

  

    

SZARKOWSZCZYZNA, M. M 

Mickiewicza 10. 

Y — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 1. 
‚ skład apte iv. 

Łiberman, Kiosk gazetowy 
-- Klosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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TELEGRAMY 
KRÓL BORYS W LONDYNIE 

LONDYN PAT. — Wezoraj wieczoreni 

przybył do Londynu incognito król bułgarska 

   
  

Bor Wizyta króla potrwać ma kilka tygo |- 

ni, przyczem — jak stwierdza „Daily Ix- 

press'* — oprócz rokowań politycznych, k      

  

prowadzić ma negoc e w sprawie pożyczki 

dla Bułgarji do wysokości 8 miljonów funtów. 

PREZYDENT MACHADO W KANADZIE 

LONDYN PAT. — Generał Machado, 
dalony prezydent Kuby, przybył do Mo: 
alu i zamierza pozostać w Kanadzie, chro- 
niąc się przed swymi wrogami. Wobee dzw- 

nych zwolenników gen. Machado, rząd hawań 
ski stosuje surowe represje. 17-tu ot'c 

oczekuje wyroku sądu polowego. Jest w 

nich 3 pułkowników i 2 majorów. Grozi 
rozstrzelanie. 

ZAMACH STANU W EKWADORZE — 
QUITO PAT. — Ekwadorskie władze bez 

pieczeństwa udaremniły planowany zamach 
stanu, którego organizatorem głównym był 

płk. Larrea Alba. Wykrycie spisku nastąpiło 

dzięki poufnym wiadomościom, udzieionym 
władzom bezpieczeństwa przez kilku w: 
wych, których usiłowano wciągnąć do sr 
Policja aresztowała 20 spiskowców w chv 

gdy czynili ostatnie przygotowania do u 
czywistnienia swych zamiarów. Płk. im 
Alba, na wiadomość o wykryciu spisku, 
ciekł z Quito w niewiadomym kierunku. 

Piąty polski konkurs 
lotniczy 

WARSZAWA PAT. — W 3-im dniu 5-go 
ogólnokrajowego lotniczego konkursu turysty- 
cznego odbyła się trzecia próba konkursu, t. 
zw. „próba C''* — próba lotu na orjentację. 

Próba miała na celu wykazanie zdolności or- 
jentacyjnych pilotów. Pilot obowiązany był 

udać się do punktu, wyznaczonego na doręczo 

nej mu na chwilę przed startem mapie, zrzu - 
cić tam meldunek, który następnie podjęty 
miał być przez komisarza sportowego i po- 
wrócić do Warszawy w określonym czasie— 
Oczywiście zawodnicy nie mogli dokonywać 
tej próby na lotniskach macierzystych, — Z 
tych przyczyn próbę tę dla pilotów Aeroklu- 
bu Warszawskiego wyznaczono w Poznaniu. 
Również w Poznaniu odbędą tę próbę ci pi- 
loci z Aeroklubu Liwowskiego, którzy, jak 

Grzeszczyk i Chorzewski, przebywają od dłuż 
szego czasu stale w Warszawie. Również i 
pilotka Olszewska, w związku z przesunię- 
ciem jej terminu odbycia próby „B'', lot na 

orjentację to jest „próbę ©'' odbędzie w Po- 
znaniu. 

Wyniki uzyskane przez zawodników w pró 
bie © są następujące: 

Po odliczeniu punktów karnych pilotowi 

Sołtysikowi na samolocie RWD 4 zaliczono 
punktów 18, pilotowi Tyrale na samolocie 

„S 1“ punktėw 100, pil. Chałupnikowi Wik- 

torowi na samolocie „PZL 5'* — 100, pilotce 

Sikorzance na „RWD 4** — 100, pil, Szarko- 

wi na „RWD 8“ — 100, pil. Kolaczkowskie- 

mu na „LKL 5“ — 100, pil. Martyniakowi 

na „LKL 4“ — 100 pil. Soporze na PZL 5 

— 100, pil. Gaždzikowi na PZL 5 — punktów 

50, pil. Kapuścińskiemu na RWD 4 — 100, 

pil. Suszyńskiemu na RWD 2 — 100, pil. 

Kryńskiemu na MN 4 — 100 i pil. Giedroy- 

ciowi na PZL 5 — 100. Dla reszty zawodni 

ków próba C odbędzie się w Poznaniu w dn. 

9 bm. 

Dunikowski produkuje złoto 

PARYŻ. PAT. Dziennik „Petit Nigois* og- 

łasza artykuł Dunikowskiego, w którym wyna- 

lazca wyjaśnia zasady naukowe swego wyna- 

lazku. Dziennik ze swej strony uzupełnia wy- 

wody Dunikowskiego, zapoznając czytelników z 

metodą wydobywania złota według wynalazku 

Dunikowskiego. Polega ona na działaniu wyso- 

kiej temperatury dochodzącej do 1400 st. na 

znajdujący się w obrębie pola magnetycznego 

pewien minerał, z którego pod działaniem tych 

specyficznych warunków można otrzymać zło- 

to. Otrzymany w ten sposób kruszec różni się 

jednak od prawdziwego złota widmem spektral- 
nem oraz punktem topliwości, która w metalu 

Dunikowskiego jest znacznie wyższa. Według 

doniesień dziennika, badanie naukowe wynalaz- 

ku przeprowadzić miał ekspert pewnego kon- 

sorcjum szwedzkiego. Również grupa finan- 

sistów amerykańskich ma pertraktować z wy- 

nalazcą. Decydujące próby odbędą się w szwaj- 

carji w obecności uczonych szwajcarskich, nie- 

mieckich i włoskich L 

Žona Jaracza ranna 
“W KA1ASTROFIE MOTOCYKLOWE| 

POD WARSZAWĄ 

W niedzielę wieczorem z okazji imienin 
odbyło się przyjęcie u p. inż. Stefana Otfinow- 
skiego (Senatorska 10). Gośćmi byli -m. in. kie- 

rownik teatru „Reduta* również  solenizant, 

p. Stefan Orzechowski oraz trzeci solenizant, 

znakomity artysta, p. Stefan Jaracz wraz z mał- 
żonką. Po sutej kolacji wszyscy z wyjątkiem 
Jaracza wybrali się na przejażdżkę motocyklem 

gospodarza, który osobiście prowadzi maszy* 

nę. 

        

     
im 

   

    

   
   

Nie dojeżdżając do Piaseczna, szybko jadą- 
cy motocykł wpadł na posuwającą się środkiem 

szosy furmankę. Inżynier Otfinowski wypadł 
z siodła i uderzył głową w wóz. Zanim wyle- 
ciał p. Orzechowski, z przyczepki zaś wyle- 
ciała również na szosę p. Jarączowa. 

P. Orzechowski pomimo obrażeń udał się 

pieszo do Piaseczna, skąd wezwał pogotowie, 

Najciężej ranny został inż. Otfinowski, 

który doznał wstrząsu mózgu i pęknięcia cza- 
szki, W stanie groźnym Odwieziono go do 
szpitala. P Orzechowski rozbił sobie głowę i 

ma wybitych kiłka zębów. P. Jaraczowa do- 

znała złamania ręki i uległa poranieniu.



  

   

SILVA RERUM 
JESIEN... JESIENNE RADOSCI, JESIENNĘ 

TROSKI 

Oto jaż jesień nadeszła... Nie mieliśmy 
w tym roku lata, mamy natomiast jak naj- 
bardziej autentyczną jesień: z beznadziejnym 
deszczem, chłodem, wiatrami... Brrr... Ale i 
jesień ma nietylko jasne, słoneczne dni, ale i 
radosne uroczystości. Do tych niezawodnie na- 
leżą dożynki... „Plon niesiemy, plon, — w go- 
spodarza dom!**... 

W Spale, wobec najwyższego Gospoda- 
rza Polski odbyły się 3 b.m. uroczystości do- 
żynkowe. 

Gazeta Polska (244) pisze o tem: 

O godz. 12.30 delegacje wieńcowe, każda 
dokoła swej bramy, ruszyły kolejno w kierun- 
ku pałacyku, na czele pochodu postępowali 

starsi gospodarze i gospodynie. 

Z bębnami, skrzypkami, barwny korowótt 
ciągnął przez park spalski przed pałacyk. Tu 
starosta dożynkowy w ogromnej czapie, ubra- 

nej kwiatami i zbożem, kaszuba, Paweł Motk, 

podszedł do p. Prezydenta, niosąc mu snop 
żyta i mówiące: „Na szczęście, na zdrowie, na 
ten nowy rok''. Poczem rozsiał zboże w czte- 
ry strony Świata ze słowami. Szust pszenicz- 
ka, jak rękawiczka, szust żytko, jak korytko, 

szust jęczmień, jak drzewa pień, szust tatar- 

ka kiejby miarka ''. 
Po tym wstępie poszczególne grupy od - 

tworzyły przed gankiem obrzędy, symboiiziu- 

jące cały rok na wsi według dawnych zwycza- 
jów. Przedstawiono więc tanecznie turoni:, 

który przynosi szczęście tam, gdzie się poka- 
że, gaik jako powitanie wiosny, kogutek jako 

kolendowanie wielkanocne, sobótkę św. Jana 

i wiązanie gospodarza przy żniwie. Przy 
tym ostatnim obrzędzie koło dziewcząt — żni 
wiarki wracające z pola, — otoczyło P. Pre- 

zydenta tanecznem kołem. 

Później odbyła się wielka defilada, w któ 
rej wzięło udział około 20 tys. osób. 

Pierwsi szli pomorzanie w sukmanach, w 

których przebijał kolor błękitny,: dalej kaszu- 

bi w rybackich kaftanach i kapturach z sie- 
ciami na plecach, kolejno godnie przesuwały 
się poszczególne grupy, każda ze swą kapelą 
i w przepięknym ,postroju swej ziemi''. Po- 
znaniacy w długich sukmanach granatowych, 
ślązacy-górnicy w czarnych strojach z latan- 
niami w rękach, wilnianie w samodziałach. 
Przy dźwiękach cymbałów szły grupy: litew- 
ska i białoruska, dalej poleszucy, krakowia- 

cy, sieradzanie, mazowszanie i in. Korowód 

przesuwał się przed gankiem zgórą trzy go- 
dziny. 

Piękny musiał być ten pochód: 

  

barwny i 

   żywy. Jak ciekawe musiały być piosnki 
dowe i dźwięki ludowych, nieraz bardzo 
pomysłowych orkiestr!... I jaka szkoda, że 
Polskie Radjo, tak energicznie propagujące 
kabaretowe „szlagiery““ na transmisje tego 
pochodu przeznaczyło 20 minat!.. 

Jesień ma radości, ale niesie i troski, o 
których każdy dobrze wie, jeżeli one go d»- 
tyczą. Chodzi jednak o to, abyśmy pamiętali 
o kłopotach i biedzie swych bliźnich! 

Gazeta Lwowska (243) pisze o tem, -— 
„Go zaraz, co najśpieszniej uczynić trzeba'* 

Oto trzeba w najbliższych dniach prze- 
trząsnąć szafy i kufry, strychy i komórki i 

przeglądnąć, co w nich pożytecznego dla dru- 
gich, a dla nas niepotrzebnego. 

* Będą tam może przyciasne koszulki i su- 
kienki, będą buciki, w której już stopa dzie- 
ciątka naszego nie wejdzie, bo urosła, będą 
płaszczyki, z których już nić przerobić się nie 
da. 

Leżą takie stare rzeczy nieraz latami ca- 
-. łemi i tęsknią do ludzi. 

Panie drogie, gospodyniami jesteście -— 
może Matkami Bóg Was uczynił! — Wiecie 
co znaczy nędza i chłód — głód i zimno! 
Wypędźcie je własnemi rękoma, hen, za gra- 
nicę miasta, daleko od nas! 

Otrzyjcie te smutne oczy, zanim płakać 

zaczną, ogrzejcie rączki, zanim boleść je zwa- 
rzy. > 

Dziękujcie Bogu, że to nie Wasze dzieci 

zmuszone są ręce wyciągać do serca ludzkie- 
go kołatać. I właśnie dlatego nie pozwólcie, 
aby tamte inne, bez winy swojej biedne, mar- 
zły i cierpiały. 

‚ — Pamiętajmy o biedocie! Pamiętajmy prze 
dewszystkiem o biednych dzieciach !.. 

Lector. 

MŁOCARNIE, KIERATY, 
WIALNIE, TRIEURY, 

SIECZKARNIE, 
oraz różne inne maszyny, narzędzia i przy. 

bory sezonu zimowego 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11 a 

Skład maszyn i narzędzi rolniczych. 

  

    
   

    

  

  

  

które zres: 

Otwarcie linji 

SŁOWO 
  

średnicowej 

  

Pierwszy pociąg linji średnieo 

z tunelu wj 

  

  

ża na nowy 

  

   

    wiadukt kolejowy na Wis 

Miljardy Habsburgów 
Do Wiednia przyjechał arcyksiążę Ms!. 

symiljan, brat ostatniego cesarza Karola ce- 
lem przygotowania olbrzymiego procesu, 120- 

że największego ze znanych dotychczas. 

Arcyksiążę Maksymiljan zamierza, po о- 

trzymaniu pełnomocnictw od wszystkich żyją 
cych członków domu Habsburgów, wytoczyć 

procesy wszystkim państwom, które powsta- 

ły na gruzach b. cesarstwa habsburskiego, i 

ządać od nich zwrotu dóbr i nieruchomości, 

należących przed wojną prywatnie do Habs- 
burgów. 

W razie niemożliwości zwrotu ziemi, Habs 
burgowie zadowolnią się odszkodowaniem pie- 
niężnem. 

Arcyksiążę Maksymiljan odbył już szereg 
konferencyj z wybitnymi znawcami prawa 
międzynarodowego i zorganizował cały sztab 
adwokatów. Ogólna suma powództwa przekra- 
cza 1 miljard franków. El. 

Gdzie jest morder 
Skrytobójecze morderstwo popełnione na 

osobie prof. dra Lessinga pomimo wszelkie 

wysiłki policji i żandarmerji dotychczas nie 
zostało wyjaśnione. Pomimo, że po wykry- 

ciu morderstwa natychmiast zarządzono w ca 
łej okolicy Marjańskich Łaźni pogotowie żan 
darmerji, należy liczyć się z tem, że spraw- 

com mordu udało się zbiec zagranicę, bowiem 

Marjańskie Łaźnie dzieli zaledwie pół godzi- 
ny drogi autem od granicy riemieckiej. 

Chociaż stwierdzono, że zbrodnia vrzygo- 

towywana była systematycznie, nie stwierdzo 

no ponad wszelką wątpliwość, by sprawcy wi 

  

ZJAZD RYBACKI w WILNIE 
Charakterystyka handlu rybnego na Wileńszczyźnie 

Wczoraj odbyło się w sali Śniadeckich U. 
S. B. otwarcie Zjazdu Rybackiego. Na posie- 

dzeniu tem, prezes Michał Obiezierski wygło- 

sił referat, który podajemy poniżej w strasz- 

czeniu. 

Niema branży spoży 

bagnionych stosunkach, ni: 

  

   

  

   leży sobie uprzytomnić a. odwiecz- 
ne prawo, dotychczas tradycyjnie, pomimo 

zmienionych warunków, rządzące w handlu 

rybami, a polegające na tem, że ryba jezioro- 
wa i rzeczna, stanowiąca gros produkcji 
nej i niepodzielnie urabiająca charakter 
ku rybnego, należy do artykułów loter:     
wych. Gdy każdy inny artykuł spożywczy sta ^ 
nowi przedmiot handlu, oparty w swej poda 

ży o określone magazynowe zapasy, to podaż 

ryby jeziorowej i rzecznej uzależniona jest 
od połowu związanego w dużej mierze z lote- 

ryjnem szczęściem. Ten niestały charakter po 
daży, wymagający swoistego ustosunkowania 

się handlowego, wykluczający gotówkowe za- 
kupy i sprzedaże, jako zbyt ryzykowne tak 

dla kupującego jak i dla sprzedawcy, wyło- 

nił tranzakeję komisową, która, wydając się 
na pierw: zat oka najtrafniejszem rozwią- 
zaniem sprawy, wymaga jednak kardynalnego 
warunku, którym jest solidność kupca rybae- 
go, „otrzymującego towar do wyłącznej dyspo- 
zycji. Pod tym względem warunki wileńskie, 

nie stanowią wyjątku, w bytym 

zaborze rosyjskim, dużo pozostawiają do ży- 
czenia i wymagają szczególnej troski i sta- 
rań ze strony producentów, aby nie stali się 

wyzżyskiwani przez  nieuczeiwych komisjone- 
rów. 

Od chwili, w której do handlu rybnego ja- 
ko czynnik poważnej produkcji zaczęły wcho- 

dzić ryby wyhodowane w stawach sztuczny ch, 

o charakterze stałej podaży bez cech loter 
ności, sanacja w stosunkach handlu rybami 

stała się i z każdym dniem staje się coraz 
bardziej aktualną. Bez przesady można twier 

dzić, że dasze losy branży rybnej znalazły się 
w ręku producenta stawowego, który pr 

solidarną i dobrze skonstruowaną organi 
cję może naprawić zło, które zwykliśmy mia 

nować zabagnieniem handlu rybnego. Rozpo- 
czynający się u nas ruch ' organizacyjny w 
handlu rybami, zapoczątkowany jest zawsze 
przez zrzeszenia stawiarskie i jeżeli nosi na- 
razie jednostronne cechy preponderencji Кат- 

piowej, to jednak stopniowo naturalnym bie- 
giem rzeczy wchłaniać musi coraz szersze krę 
gi jeziorników, czemu w znacznym stopniu 
dopomoże ustawa rybacka. Jeżeli chodzi o 
konsunienta, to należy zaznaczyć, że rozbu- 
dowa stawów sztucznych, dając stałość i cią 

głość podaży, wybornie wpływa na wyrabia- 
nie wśród konsumentów pewności, że trud do 
tarcia na odległy rynek rybny, będzie uwień- 
czony pomyślnym skutkiem, jak pod wzgie- 
dem znalezienia towaru, tak również ustabi- 

lizowania ceny. 
Wychodząc z powyższych założeń, właści- 

ciele gospodarstw stawowych Wileńszczyzn, 

zrzeszyli się w Spółdzielni Producentów Ryb 
w dn. 1 stycznia 1932 r. O zrozumieniu po- 
trzeby takiego zrzeszenia, niech świadczy fakt 
iż powstanie nowej placówki handlowej po- 

    

      

  

   
   

  

  

  

W SERCU LISIE ZAMIARY 
Są ludzie, którzy już swoją powierzcho- 

wnością i wyrazem twarzy „pociągają, intere- 

 sują i jednają innych. Cóż dopiero, gdy ze- 
wnętrzne zalety kojarzą z głębokim umysłem, 
dobrocią, wielką wiedzą — z załetami ducha. 
Takiemu człowiekowi gotowi jesteśmy poddać 

się, nawet uwierzyć weń. W Wilnie znamy 
wszyscy takiego człowieka: jest nim Marjan 
Zdziechowski. Wystarczy, by ten człowiek 

przemówił, a już jesteśmy (jakże to nazwać 
inaczej?) pod jego urokiem. 

Wincenty Lutosławski jest zupełnem prze 
ciwieństwem Marjana Zdziechowskiego. Win- 
centy Lutosławski odpycha, nie budzi zaufa- 
nia; . przeciwnie — budzi nieuświadomione 
podejrzenia, wywiera wrażenie obłudnika. Boy 
Żeleński nazwał go znachorem. Przenikliwa 
i psychologiczna to nazwa, słuszna i trafna. 
Możnaby dodać: kuglarz prawdy. I czyż z tego 
kuglarstwa Wincenty Lutosławski nie zdaje 
sobie sprawy? Zatracił granicę pomiędzy praw 
dą i kłamstwem, wiedzą i znachorstwem, 
filozofją i  magją. Magnum  ingenium 
cum mixtura  dementiae: wielki umysł 
z domieszką głupstwa — chciałoby się po- 
wtórzyć za Arystotelesem. Głupstwo przewa- 
żyło mądrość: straszliwy, przerażający obraz 
rozkładu i upadku potężnej indywidualno- 

ści. Piszę te słowa z wewnętrznem drżeniem, 
ze wstydem i nieśmiałością — ja, nieznany 
dziennikarz 0 filozofie europejskiej sławy. 
Ale inaczej napisać nie mogę. Przyzna mi 
sam Wincenty Lutosławski, mistyk i mesja- 

nista, że „Pan maluczkim objawia, czego wiel- 
kim odmawia'*. 

W niedzielę dnia 3 czerwca miał Wineexn- 
ty Lutosławski wykład w sali uniwersytec- 

kiej. Była godz. 10 rano i z kościoła św. 

Jana dochodził wciąż głos organów. Czy Lu- 
tosławski wybrał umyśnie taki moment, czy 
umyślnie skomponował swój wykład przy 
akompanjamencie organów? Nie wiem. Ale 
wiem, że Lutosławski lubi nastrój. Wchodzi 
na katedrę, siada, rozgląda się przez chwilę, 
i uśmiecha się. Jego uśmiech jest wyraźnie 

figlarny. Staruszek z siwą bródką, z czarne- 
mi sprytnemi oczkami i figlarnym  uśmie- 

chem. Staruszek, ZE lubi mówić o swej ży- 
wotności : 

— Mam już lat siedemdziesiąt — powia- 

da: — czasby się ustatkować. 

I uśmiecha się figlarnie. Nie mam zauta- 

nia do takich staruszków. Przypomina się in- 

ny staruszek — mistyk i mesjanista — An 

drzej Towiański. Miał on również lat Sie - 

demdziesiąt, i w tym pięknym wieku  (sie- 

demdziesiąt jest lat żywota człowieczegi 

mówi Pismo Święte), i w tym pięknym wie 

ku, gdy w jego domu zjawiała się nowa słit- 

żąca, chodził nocą do kuchni pić wodę. Mie- 

wał bowiem zgagę. Służąca podnosiła krzyk: 

stary pan świństwa wyprawia! Czcigodny 

mistyk i mesjanista uciekał z kuchni, stuka- 

jąc bosemi piętami. 

Niech Wincenty Lutosławski nie czuje 

się dotknięty i obrażony zestawieniem. Ca- 
stis omnia casta — dla czystego wszystko czy- 

ste, jak mówi Pismo Święte. A zresztą „Świń- 

stwo** i „świnia'* -- to epitety, których chęt 

  

  

przedzały dwie nieudane w Wilnie próby, któ 
re nie zraziw producentów wskazały jedy- 
nie błędy, ktć h unikać trzeba w nowej or- 

ganizacji i wytyczne, po których iść należy. 
Wytycznemi temi były: 1) utworzenie jedno- 

litego frontu rybackiego na rybnym rynku wi 

leńskim; 2) równomierna podaż ryby na 1y- 

nek; 3) oparcie hurtowej sprzedaży regulowa 
nej przez własne baseny ze sprzedażą detaiicz 
ną i dostawą do sklepów spożywczych na 

specjaliście rybnym finansowo odpowiedzia|l- 

nym; 4) uwolnienie producentów od prywatne 
go kapitału. 

(o do punktu 1-go — utworzenia jednoli- 

tego frontu — to Wiłeńszezyzna z dwustutv- 
ym rynkiem wileńskim stanowi idealny 

zamknięty teren geograficzny, otoczony z 
trzech stron państwowemi granieami i z 
nej tylko czwartej strony narażony na atak 

importowego karpia. Sam zaś fakt, że jezięwa 
Wileńszczyzny - stanowią 35 proc. wszystkich 

wód jeziorowych państwa, skłania rybaków 
wileńskich do wiary, iż zrzeszenie rozpoczęte 
w stolicy polskiego rybołóstwa słodkowodne- 
go musi znaleźć swój oddźwięk w skali pań- 
stwowej wśród rybaków, jak również wśród 
czynników miarodajnych. Pierwszy rok próby 
dał pod tym względem ten wynik, że 80 prov. 

wileńskich gospodarstw stawowych przystąpi- 

łe do spółdzielni, z terenu Nowogródezyzny 
przystąpiły jedynie te — których towar cią- 

ży ku rynkowi wileńskiemu. Ryby stawowej 
wchodzącej w latach poprzednich luzem na 

rynek wileński z Piūszezyzny i wschodnia 
powiatów województwa białostockiego, — z 
chwili zrzeszenia się w Spółdzielni mi 
wych gospodarstw nie zauważono ani jednes 

wypadku. 

Jeżeli jednolitość frontu stawowego przed- 

stawia się pocieszająco, to inaczej ma 
sprawa z frontem jeziorowym, który zr: 

ny w Spółdzielni, stanowi zaledwie 5 proe. 0- 
gólnego obszaru wód. 

Ściśle z jednolitym frontem rybackim wia 
że się podaż ryby na rynek. Naturalnie tyczy 

się to tylko ryby stawowej, znajdującej się w 

zimochowach, będących jakby špižarnią, 2 
której daje się czerpać ściśle przez kierownic 
two Spółdzielni oznaczone ilości ryby. 

Dla zagwarantowania solidarn 

    

    

    

   
  

                    

   
i regu- 

larnej dostawy, każde z gospodarstw składa 
deklarację, którą zobowiązuje się zbywać ry- s 
by wyłącznie za pośrednictwem Spółdzielni 
Producentów Ryb w Wilnie. Wyjątek może 
stanowić sprzedaż na miejscowym rynku mia- 
steczkowym z zastrzeżeniem, że ryba ta nie 
może znaleźć na rynku wileńskim poza 
Spółdzielnią. Pozatem każdy z członków Spół 
dzielni zobowiązuje się do ścisłego wypełnia- 
nia rozkładu dostaw pod względem termrów 
i ilości. Na wypadek przekroczenia któr! 
kolwiek zobowiązania poddaje się karze w su 
mie ustalonej przez zarząd Spółdzielni, za- 

strzegająe sobie prawo odwołania się od decy- 
zji zarządu — do Rady Nadzorczej. 

  

    

  

  

Przechodząc do trzeciego punktu — poie- 

gającego na oparciu sprzedaży hurtowej ua 
cdpowiedzialnym specjaliście rybnym — na- 
leży uprzytomnić sobie, że największem złem 
w handlu rybami jest to, że ryba sprzedawa- 
na — ściśle zaś mówiąc, rozdawaną jest z 

nie Wincenty Lutosławski używa. Również 

„ūrcyšwinia““ i „osioł''. 
— Wprawdzie ogłosiłem w pismach —-- 

znajmił na niedzielnym wykładzie: — że vd- 
powiem dzisiaj recenzentom mojej ostatniej 

książki „Jeden łatwy żywot*', ale ci słucha- 
cze, których to moje ogłoszenie ściągnęło, bę 
dą srodze zawiedzeni... 

Figlarny uśmiech igra na obliczu mistrza: 
— Będą srodze zawiedzeni! Nie mam za- 

miaru odpowiadać tym osłom i świniom! Nie, 
przenigdy! — 

I z patetycznym gestem, wznosząc pra- 

wicę dogóry, schodzi mistrz z katedry. Na 

stopniu zatrzymuje się: 
— Teraz ogłaszam dziesięciominutową prze 

rwę, po której odpowiem na pytania słucha- 
czów. 

A w otwarte szeroko okna Paddę dźwię- 
ki organów. O mistrzu, jakże wydałeś się nę- 
dzny w tej patetycznej chwili. 

Po przerwie mistrz odpowiada, odczytu- 
jąc pytania z kartek złożonych przez słucha- 
czów na katedrze. Oto niektóre: 

Pytanie pierwsze: Czy kapitalista praco- 
dawca jest wyzyskiwaczem robotników? 

Odpowiedź: (Mistrz uśmiecha się): No, 

to pytanie socjalistyczne. Nie lubię takich PY- 

tań. Krzywda jest powszechna; każdy z nas 

dopuszcza się jej, albowiem każdy grzeszy. 

Nawet najsprawiedliwszy (mistrz uśmiecha 

się figlarnie) grzeszy dziesięć razy dziennie. 

Sprawiedliwy mistrzu, jakie są twoje dzie- 

sięć grzechów ?- 

— Pytanie drugie: Dlaczego zalecam nau- 
kę języka francuskiego, skoro angielski jest 
narzeczem dzisiejszych czasów ? 

Odpowiedź: No, jedno drugiemu nie prze- 
szkadza. Zresztą, angielski tak się ma do fran 
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hurtu handlarkom, nieodpowiedzialnym ani 

pieniężnie, ani moralnie — na bardzo proble- 
matyczny kredyt. Handlarka taka, której ca- 

ły majątek stanowi kosz na ryby, mając do 

wyboru kilku komisjonerów, nabiera ryb na 

kredyt, zarywa wypłatę, poczem przechodzi 

do innego komisjonera. Proceder ten uprawia 

ny bezkarnie wobec braku solidarności wśród 
komisjonerów byt į czyną zniweczenia po- 

przednich prób zrzeszenia się czynionych 
przez producentów. Bolączka ta, trapi 

baetwo, została załatwiona przez Spół 

w sposób polegający na zawarciu umow) 

bowej z jednym z długoletnich komisjonerów 

rybnych wileńskich, angażując go na stałego 
praeownika Spółdzielni. 

Całą sprzedaż detaliczną, jak również 
sprzedaż do sklepów spożywczych prowadzi 
Spółdzielnia na swój wyłącznie rachunek, po 
bierając całe 8 proc. prowizji. Własna sprze- 
daż w pierwszym roku wyniosła jedną trzecią, 
sprzedaż zaś pracownika dwie trzecie całoro- 
czuego obrotu. 

Oto są wytyczne, na których skonstruowa- 
na w Wilnie Spółdzielnia, dała w zamkmęciu 
bilans bez deficytu — z niedużym zarob- 
kiem. 

Wśród staw ; polskich dotychczas po- 

kutuje mylne pojęcie o rozbieżności interesów 
właścicieli stawów i jezior. Pojęcie to, jako 
utarta formułka przenika do nas z dzielme o 
partykularnie zacieśnionym- interesie stawo- 

wym. Zapomina się o tem, że produkcja ryby 
z jezior wileńskich powinna iść do innycu 

, polityka zaś wpuszczająca san 

iego i szezupaka estońskiego 
naturalny od- 

pływ jeziorowej ryby wileńskiej na rynki za- 

chodnie, obniża cenę karpia. 

Kontyngenty ryby wpuszczane do Polski, 
przedewszystkiem hamują rozwój rybołóstwa 
wileńskiego, które przeznaczone jest do zao- 
patrywania rynku wewnętrznego, pozatem 

podeina jąc jedno” z naturalnych bogactw kra- 
ja, zabijają wiarę we własne przyrodzone 

ły gospodarcze, czyniąc z obywateli parjasów 
oglądających się stale na cudzą pomoc. Wszel 

kie kalkulacje rybaków przy zakupie drogich 
niewodów zimowych — nabywanych na kre- 
dyt, udzielany przez komisjonerów, wszelkie 
ypłaty biorą w łeb — gdy kupcy warszaw- 

y wobec zmienionej przez przywozową rybę 
gentową sytuacji, opuszczają rynek wi 

  

   

    

   

    
  

  

   

   

    

    

  

   
konty 
leńs! 

Potrzeba rozszerzenia rynku zbytu nietyl- 
ko dla ryby jeziorowej, ale również dla kar 
pia już staje się dla Wileńszczyzny sprawą 
palącą. Dlatego też nie są obojętne dla nas 
stosunki handlowe nietylko innych dzielnic -— 
lecz także przyległych powiatów woj. nowo 

ódzkiego i białostockiego, których właści- 
ciele chodzą luzem, nie mogąc już znaleźć zby 
tu na rynku wileńskim i nie mając własnych 
większych rynków. I tu rozpoczyna się po- 
trzeba w interesie rybactwa ziem wschodnich 
nawiązania ściślejszych stosunków z wielkim 

rynkiem warszawskim dla przerzucania wazo 
nowych ładunków z większych gospodarstw 
na rynek warszawski. Ponieważ jednak podo- 

bna procedura ma dwie strony — i handlo- 
wą i w dużej mierze społeczną, nie wiem, 

    

  

      

cuskiego, jak naprzykład polski, no — 
sanskrytu. Dobrze jest umieć dużo języków... 

Wiemy, wiemy. Ty, mistrzu, prócz dwóch 

wymienionych, znasz jeszcze niemiecki, hisz- 
pański i włoski. Czytasz również teksty gre- 

ckie i łacińskie. Umiesz improwizować prze- 
kłady z jednego języka na drugi. Wiemy o 
tem z twego „łatwego żywota'', z reklamiar- 
skich notatek o sobie, któremi masz zwyczaj 

ozdabiać wszystkie swe książki... Jesteś świę- 
ty: tu dois avoir le don de langues... Stujy- 
zyczna żmijo! Miedzi brzdąkająca! 

Pytanie trzecie: Jak ulżyć w życiu sobie? 
Odpowiedź: Nie sobie, ale innym ulżyć w 

życiu trzeba, 

O tak, mistrzu egoisto, który na każdej 
stronie „Jednego łatwego żywota'* wykłócasz 
się z braćmi swoimi, że cię skrzywdzili przy 
podziale ojeowizny. Ty, który na stronicy dra- 
giej piszesz: „kłopotów finansowych nie do- 
znawałem, gdyż zawsze miałem środki na za- 
spokojenie potrzeb, a nawet często na przy- 
jemności i zbytki... Rzecz szczególna, że 
choć uchodziłem za człowieka zamożnego, ri- 

gdy koledzy szkolni nie nagabywali mnie o 
pożyczki: *... O mistrzu, czyż nie wiesz, do ko- 
go nie zwracają się koledzy o pożyczki? — 

Do nieuczynnych, do sobków. A ty, o mistrzu, 

musiałeś być całe „łatwe'* życie czerstwym 
sobkiem. Piszesz przecie w te słowa o śmierci 
swego „ukochanego** nauczyciela, swego prze 
wodnika duchowego: „Pamiętam, jak ojciee 
mój wszedł do naszego pokoju w Drozdowie, 
przynosząc telegram o śmierci Rumpego. Prze 
rwał mi czytanie książki o psychologji i pier- 

wszą moją reakcją na smutną wiadomość by- 
ło pytanie: czy też po takim ciosie będę mógł 

powrócić do przerwanego czytania, jakby nie 
nie było, skoro i tak już na to co zaszło nic 

ca prof. Lessinga? 
dziani byli przy przekraczaniu granicy, i dla 
tego nadal czynione są poszukiwania w oko- 
licy Marjańskich Łaźni, a nawet w Pradzs, 
gdzie ewentualnie czyniono przygotowania do 
zbrodni. Policja tymczasem aresztowała kilka 
podejrzanych osobników, których nazwiska 
trzymane są w tajemnicy. Na drodze w pobli- 
žu Drmoul w kierunku granicy niemieckiej 
znaleziono rewolwer, którym bezsprzecznie 
Lessing został zamordowany. Dalej, w garde- 
robie pewnej restauracji w Marjańskich Łaź- 
niach, znaleziono skrawek papieru, na któ- 
rym napisano: „Lessing krepiere am 29, 

VIII', i wyrysowano swastykę. Stwierdze- 
no jednak, że pismo to napisane zostało do- 

piero po dokonaniu morderstwa. Sekcja zwłok 
prof. Lessinga wykazała, że ofierze zadano 
dwa strzały z dwóch różnych rewolwerów, о- 
bydwa śmiertelne. 

Domniemany sprawca zbrodni, Max Eckzrt 
który od czasu dokonania morderstwa nie po 

wrócił do domu, urodził się w Dreźnie, ale 

obecnie jest obywatelem czechosłowackim. W 

okolicy znany jest jako kłusownik i najlep- 

szy strzelec. Niedawno odsiadywał karę kilku 
miesięcznego więzienia za usiłowanie rabun- 
ku. W roku ub. był jeszcze członkiem partji 

socjalno - demokratycznej, ale w lutym rb. 
zgłosił swe przystąpienie do  partji haken- 

kreuzlerowskiej. Dla swej przeszłości krymi- 

nalnej nie został jednak przyjęty; był nato- 

miast członkiem hakenkreuzlerowskiego związ 
ku zawodowego i pilnie uczęszczał na zebra- 
nia hakenkreuzlerowskie. Ponieważ należy 
przypuszcząć, że z całą pewnością Eckert nie 

działał sam, policja aresztowała dwóch człon- 
ków bandy złodziejskiej, do której należał i 
Eckert. O współudział podejrzany jest rów- 
nież brat Eckerta, który uchodzi za porząd- 

nego człowieka. 

Na życzenie prof. Lessinga pogrzeb jego 

odbędzie się bez wielkich ceremonij, a zwioki 
następnie przewiezione zostaną do Palestyny. 
Wdowa po Lessingu, była soc. - dem, poslan- 
ka do parlamentu Rzeszy, zwróciła się do ob- 
radującego kongresu sjonistycznego w Pradze 

z prośbą o pomoc w przewiezieniu prochów 
jej męża do Palestyny. EL 
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Grób Gogola tylko dla 
krewnych 

Pewien leningradzki fin-inspektor długo 
poszukiwał (Gogola, aby otrzymać od niego 

deklarację o dochodzie. Napróżno tłumaczono ` 
mu, że autor „Rewizora'* da. no umarł. 

— Znamy się na tem — odpowiedział in- 
spektor: — jak pisąć sztuczki to żyje, ale po- 
datek płacić — umarł! 

Podobny casus zdarzył się z Gogolem w 

Moskwie. Profesor leningraazsi Turskij, wiel- 

biciel wielkiego pisarza, przyjechał do Mosk- 

wy, aby odwiedzić jego grób. Udał się więc 
na cmentarz, (oczywiście dawny przyklasz- 
torny cmentarz), ale przy bramie zatrzymano 

go. Trzeba mieć przepustkę. Wywiązał się 

następujący dialog: 
— Jestem profesorem z Leningradu. Chc? 

odwiedzić grób Gogola. 
— Qzy to pański krewny?- 
— Za pozwoleniem. Jakto krewny? 

— Zwyczajnie, krewny. Przepustek na 

cmentarz udzielamy tylko krewnym i powi- 
nowatym nieboszczyków. Za krewnych uwaza 

się.... 
— 06ż mają krewni współnego z Gogo- 

lem! To przecie Gogol! Autor „Martwyca 

dusz** 

— Tu wszystkie dusze są martwe i pań- 
ski Gogol nie stanowi wyjątku. Musi być po- 

rządek. 
— Ależ, panie, 

njusz, klasyk! 

— A czyż klasycy nie mają krewnych? 
Grób — to sprawa rodzinna. Niech pan tu po 

chowa kogo chce ze swych krewnych i po- 

tem siedzi choć cały dzień, słowa panu nie 

powiem. 

Profesor musiał wrócić do Leningradu. 

EL 

to znakomity pisarz, ge- 
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Pierwszorzędne 

artyknły malarskie i t. p. 

po cenach najnižszych 

poleca 

SKŁAD FARB 
Franciszka RYMASZEWSKIEGO 
wilno, ul. Mickiewicza 35 

Kas a ių a a 

D-r. E. GLOBUS 
Charoby skórne i weneryczne 

powrócił 
Wileńska 22, tel. 590, 

od 10—12 i 5—7. 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 

BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 

ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 
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Wystawa w Atenach 

  

W Atenach otwarto w tych dniach. wielką 

czy spółka akeyjna potrafi znaleźć wspólty 
język z organizacją spółdzielczą ? 

Na zakończenie poruszę sprawę propagan- 
dy spożycia tu u nas w Wilnie. Sprawę tę 
tymczasem załatwiamy w ten sposób, że roz- 
szerzamy sieć punktów sprzedaży ryby na 
sklepy spożywcze. Ponieważ jednak Wilno nie 
wszędzie ma wodociągi i kanalizację, sposób 
ten nie rokuje wyników odpowiadających 
szybkości zwiększania się produkcji. Wielką 
pomoc okazać nam pod tym względem mogą 
władze municypalne, dając możność rozszerza 
nia sprzedaży ryb na inne rynki tak liczne w 
Wilnie. Michał Obiezierski. 

nie poradzę? Przemogłem się i powróciłem 
do przerwanej lektury, wierny w tem zgasłe- 
mu przedwcześnie nauczycielowi, który wyma- 
gał opanowywania nastrojów i stoickiej rów- 

nowagi ducha'*. — Fałszywy stoiku, jak mo- 

żesz zalecać słuchaczom, których  uwodzisz, 

by nieśli ulgę innym? Ty, który we wstępie 

do swego łatwego żywota podajesz numer 

swego konta, by. na nie składano ofiary? Któ- 

ry tumanisz słuchaczów dogmatem „narodo- 
wego poglądu na świat'', ale nie umiesz po- 

wiedzieć, na czem ten dogmat polega? Mó- 

wisz tylko: czytajcie moje książki, w których 

system mój jest zamknięty. I podajesz tytu- 

ły swych książek, i ceny ich, i w jakiej an- 

tykwarni można którą za 1 zł. 50 gr. kupić... 
Figlarny staruszku, „komiwojażerze Króla 

Ducha'', który zalecasz staranne wypróżnie- 
nie, lewatywę, trzykrotne oddychanie i po- 
wtarzanie Jezus-Marja-Józef (wszystko to je- 
dno po drugiem), aby osiągnąć stan uświa- 
domienia jaźni — oto jeszcze kilka twych 
niedzielnych odpowiedzi na pytania słucha- 

czów uwiedzionych przez ciebie: 

Pytanie: Czy można podburzać przeciw 

Żydom? 
Odpowiedź: No, oczywiście nie. 

Pytanie: Czy dobrze byłoby, gdyby w Pol 
seesce zapanował komunizm ? 

— Odpowiedź: Nie sądzę, by mógł u nas 
zapanować komunizm. My mamy swój system 
filozofji narodowej... 

Naturalnie, naturalnie. A jego twórcą jest 

Wincenty Lutosławski — kuźnica w Dzię- 
gielewie na Śląsku, konto Nr. 45011. 

Pytanie: Co sądzić o Nieboskiej 

dji? 
Odpowiedź: A poco sądzić? (Mistrz uśmie 

Kome- 

wystawę przemysłu krajowego. 
piękny, o szlachetnych, klasycznych linjach pałac wystawowy. Oddział t. 
(gwardja grecka) oczekuje przybycia prezydenta republiki. 

Na zdjęciu 
zw. euronów 

  

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 
NA III-ch TARGACH PÓŁNOCNYCH 
Wzory tarcicy, fryzów, klepek, dykt o- 

raz wyrzynki drewna ze wszystkich dziel- 
nic Polski; okazy zwierzyny łownej; po- 
kaz ryb żywych i zakonserwowanych; 
wzory grzybów i jagód. Organizacja gos- 
podarstwa, hodowla i ochrona lasu w ilu- 
stracjach i okazach naturalnych. Dom 
3-pokojowy jako przykład szybkiej i ta- 
niej budowy z krótkich wyrzynków drew- 
na. Leśnik polski w pracy pozasłużbowej 
dla państwa i społeczeństwa — fotografje. | 

cha się figlarnie): Nie sądźcie, abyście nie 
byli sądzeni. Trzeba ją czytać i rozumieć. 

— Pytanie: Co sądzić o „Wiadomościach 

Literackieh“* ? 

Odpowiedź: Wiadomości Literackie są 
smutnym objawem rozpanoszonego żydostwa. 

Ale poszezególni Żydzi są pożądani... 
Dosyć. Więcej wysłuchać niesposób. Robi 

się mdło. I w tych mdłościach rozumie czło- 
wiek odrazu, dlaczego prosty chłop nazwis- 
kiem Mądrala uciekł z kuźnicy Wineentego 
Lutosławskiego; dlaczego przedtem jeszcz: 

koledzy Wincentego Lutosławskiego wyklu- 
czyli go z korporacji; dlaczego właśni ucznio- 

wie „wygryžli““ go z towarzystwa Eleusis; 
dlaczego odebrano mu katedrę w Krakowie; 
dlaczego wreszcie fakultet wileński „skorzy - 
stał z niedorzecznego przepisu o granicy wie- 
ku* i usunął mistrza. 

Cóż mu teraz pozostało? ; 
„W ciągu roku — pisze w „Łatwym ży- 

wocie'* — dużo podróżowałem po całej Pol- 
sce, szukając miejsca, gdziebym nareszcie 
mógł osiąść na stałe, pomieścić moją bibljo- 

tekę, archiwum... lecz dotąd żaden mecenas 
nie otworzył mi wrót do utęsknionego raju. 
Oceniałem środki ku temu potrzebne na mi- 

ljon dolarów w roku 1924; dziś sądzę, że na- 

wet gdyby tylko dwudziestą część tej kwoty 
pozyskać, możnaby stworzyć pierwszy zaczą- 
tek kuźniey.... 

Dwudziesta część miljona dolarów: pięć- 

dziesiąt tysięcy dolarów. Tylko tyle potrzeba 

do szezęścia ostatniemu wcieleniu polskiego 
Króla Ducha. Jak się ma lat siedemdziesiąt 
i chce się ustatkować — wystarczy. 

* * + 

      

Na stronicy 48-ej „Jednego łatwego żywo- 

ta'* opowiada Wincenty Lutosławski o swo- 
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Cenftulna Kosa Spółek Rolniczych 
ZAŁOŻONA W 1909 r. 5 

ODDZIAŁY: WARSZAWA, KRAKÓW, LWÓW, TORUŃ, ŁUCK, WILN 

POKAPITALY WŁASNE Dn. 1. VII-33 r. — ZŁ. 6.909,000. — 

Przyjmuje wkłady na rachunki bieżące (czekowe) i książeczki oszczędnościowe 

(wkłady zwrotne na każde żądanie lub terminowe) i zapewnia 

najwyższe oprocentowanie — obecnie do 8 proc. 
fumdusze Centralna Zebrane 

670.000 

Kasa przeznacza na finansowanie 
nizowanych w 3.000 — różnych spółdzielni rolnie 
rolników z tych spółdzielni gwarantuje zki 

Kasy całym swoim ma jatkiem: ziemią, budynkami i inwentarzem. 

rolników, zorga- 

    za poży: z Centralnej 

WAJE WIĘC CENTRALNA KASA CAŁKOWITE ZABEZPIECZENIE 
I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE WKŁADEK. 

ją OSZCZĘDZAJCIE I LOKUJCIE SWE OSZCZĘDNOŚCI 

CENTRALNEJ KASIE SPÓŁEK ROLNICZYCH 
w Wilnie, ul. A. Mickiewicza Nr. 28, Tel. 13-65. 
  

I Triduum Eucharystyczne dla chorych w Polsce 
WILNO — OSTRA BRAMA 

PROGRAM I-go DNIA UROCZYS TOŚCI » WRZEŚNIA 1933 ROKU 
Godz. 8.00 — Odsłonięcie cudownego ob- 

razu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Komitety 
Parafialne dostawią swoich chorych do kościo- 

ła św. Teresy (ostrobramskiego). Przed ka- 
kicą zatrzymują się na chwilkę aby się po- 

modlić przed cudownym obrazem Matki Boskiej 

Ostrobramskiej. Odbywa się to w skupieniu i 
bez zamieszania lub szmerów. Następnie cho- 

rych wnosi się do kościoła i urządza na miejscu 
wskazanerm przez przedstawicieli „Caritas* O- 

strobramskiej, działających pod kierownictwem 
maczelnego lekarza Triduum, D-ra Juljana Pod- 

  

_ wińskiego i dyżurujących lekarzy. 

Godz. 9.00 — uroczystości 

kierownictwem 

Rozpoczęcie 

prof. ]. Żebrowskiego. 
Błogosławienie chorych i lektyk (łóżek, nosz 

AŚ _$mitarnych, foteli i t. p.). 

Przemówienie okolicznościowe J. E, Ks. 
Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego (ot- 

warcie Triduum). 

Uroczysta Msza św. — celebruje J. E. Ks. 

Arcybiskup Romuald Jaibrzykowski. Rėwnocze- 
śmie czytane będą Msze św. przy ołtarzach bo- 

<znych. Po Komunji kapłańskiej, rozdanie Ko- 
munji św. chorym, 

Po Mszy św. kazanie Ks. Kanonika Micha- 

ła Rękasa, generalnego Dyrektora Apostolstwa 
Chorych 'w Polsce, poczem błogosławieństwo 

Najświętszym Sakramentem. 

Po zakończeniu I części nabożeństw, cho- 
tzy otrzymują lekarstwa, posiłek i będą mieli 

chwilowy wypoczynek w sali parafjalnej, na 
Kurytarzach, względnie nawet w pobliskich do- 
mach. Ciężko chorzy pozostaną w kościele 

Godz. 11.00 — Nabożeństwa część Il. 

Wystawienie Najśw. Sakramentu, modlit- 

wa odpustowa, krótka adoracja mówiona przez 

kapłana, zastosowana do uroczystości. 

Przemówienie do chorych. 

Wkładanie rąk na głowy chorych przez wszy- 

stkich obecnych kapłanów. 

Nieszpory, Magnificat, Antyfona, Oracja. 

Procesja wśród chorych, błogosławieństwo 

Najśw. Sakramentem. 

W czasie nabożeństw śpiewa chór „Hasło 

pod kierownictwem prof. Żebrowskiego. 

Około godz. 12.30 chorych odwozi się do 

domów. Przy przenoszeniu chorych koło ka- 
plicy, chwilka modlitwy przed odsłoniętym cu- 

downym obrazem Matki Boskiej Ostrobramsikiej 

W poniedziałek 4 b. m. przybył ze Lwowa 

Ks, Kanonik Michał Rękas, generalny dyrektor 

Apostolstwa chorych. Na dworcu kolejowym 

powitali wielkiego przyjaciela chorych imieniem 

Akcji Katolickiej i « Arch. Związku „Caritas“ 

Pp. Dr. Kazimierz Niżyński, prezes Arch. In- 

stytutu Akcji Katolickiej oraz p. Tadeusz Birec- 

ki, Dyrektor Zarządu Związku „Caritas*. Ks. 

Dyr. Rękas obejmuje fachowe kierownictwo 
nad uroczystościami dla chorych, przytem wy- 

głosi szereg nauk i przemówień dla uczestni- 

ków. : 

Ks. Dyr. Rękas zatrzymał się w gościnie 
w klasztorze OO. Misjonarzy na ul. Subocz. W 
południe odbył dłuższą konferencję u J. E. Ks. 

Arcybiskupa Jałbrzykowskiego, wieczorem zaś 

o godz. 17-tej- wziął udział w ostatnich obra- 

dach Komitetu Uroczystości, 

Zjazd działaczy gospodarczych BBWR w Wilnie 
Przygotowania do mającego się odbyć w 

9 września rb. regjo- 
aalnega zjazdu działaczy gospodarczych i 
społecznych są już na ukończeniu. Na źjeś- 
dzie spodziewana jest obecność ponad 500 
działaczy gospodarczych, samorządowych i 
społecznych ze wszystkich ośrodków życia 
Ziemi Wileńskiej. Władze naczelne BBWR re 
Drezentować będą posłowie Bohdan Podoski i 

i Czernichowski z Warszawy. 

Zadaniem zjazdu jest nakreślenie wytycz- 
mych prac gospodarczych i społecznych na 
tęrenie, na tle uchwał ogólno - gospodarcze- 
%o zjazdu w Warszawie, odbytego w dniach 
18, 19 ; 20 maja rb. oraz pobudzenie inicja- 

i energji gospodarczej społeczeństwa 

celem wykorzystania obecnych możliwości dla 
<zywienia życia gospodarczego Wileńszczyzny. 

  

Prace zjazdu odbywać się będą na zebra- 
niach plenarnych i w 4 komisjach, a miano- 

wicie rolniczej, przemysłowo - handlowej, sa- 
morządowej i pracy, przyczem komisja rolni 

cza dzieli się na sekcje: dla spraw finansowo- 
rolniczych, komasacyjno - parcelacyjnych, pro 
dukcji i obrotu, oraz komisja przemysłowo- 

handlowa dzieli się na sekcje dla spraw prze- 
mysłowo - handlowych i rzemieślniczych. 

Na zjeździe wygłoszone zostaną ogółem 22 
referaty, obejmujące swą treścią całokształt 
stosunków i postulatów gospodarczych Wi- 
leńszczyzny. 

Zjazd otwarty zostanie w sali konferen- 

cyjnej Izby Przemysłowo - Handlowej, przy- 

czem w dniu pierwszym obrad uczestnicy zja- 
zdu zwiedzą gremjalnie III Targi Północne i 

Wystawę Lniarską, 
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WTOREK 

Dziś 5 
Wawrzyńca 

Jutro 
Zacharjasza 
REB 
KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 
Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1933 r 

Ciśnienie średnie: 758. 
Temperatura średnia: + 12. 

Temperatura najwyższa: + 14. 

Temperatura najniższa: + Li. 

Opad: 7,3. 
Wiatr: północny. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy : 
Przeważnie pochmurno z zanikającemi opa- 

dami. Nieco chłodniej. Umiarkowane wiatry z 
kierunków północnych. 

Wschód słońca g, 4,32 

Zachód słafńica @. 6,04 

ŻAŁOBNA 
— Uroczysta akademja żałobna ku czci 

ś. p. kpt. Żwirki i inż. Wigury u kolejarzy. W 
pierwszą smutną rocznicę zgonu bohaterów lot- 
nictwa polskiego kpt. Żwirki i inż. Wigury Wo- 
jewódzki Komitet Kolejowy LOPP urządza w 
niedzielę dnia 10-go września r: b. uroczystą a- 
kademję żałobną w Ognisku kolejowem, ul. Ko- 

lejowa 19, o godz. 7-ej wiecz. 
Na program akademii złożą się: 
1) Zagajenie Pana Dyrektora Kolei — pre- 

zesa Wojew. Komitetu Kolejowego LOPP inż. 
K. Falkowskiego, 2) przemówienia okoliczno- 
ściowe, 3) Deklamacje p. Sumorokowej, 4) 
Śpiew p. Plejewskiej, 5) Koncert orkiestry pod 
batutą p. Czerniawskiego. 6) „Testament por. 
Žwirki“ fragment dramatyczny L. Lwicza w 
wykonaniu zespołu LOPP, reżyserja W. Szem- 
berga. 

Wstęp na akademję wolny za okazaniem 
zaproszeń, które nabyć można od dnia 7-go 
września r. b. w Sekretarjacie LOPP Dyrekcja 
Kol. parter pok. Nr. 1, od godz. 8 — 15-tej. 

MIEJSKA. 

— Następca naczełnego lekarza. Dr. Min- 
z kiewicz przechodzi na emeryturę z dniem 1 

października, 

Obowiązki naczelnego tekarza m. Wilna 
pełnić będzie dr. Narkiewicz. 

— Nowa trasa linji 2. Z dniem wczoraj- 
szym autobusy linji 2, kursują jak dawniej przez 
ul. Jagiellońską, a nie przez ulicę Gdańską i 
Wileńską. 
— Spęd bydła. Na targowisko miejskie w ub. 

tygodniu spędzono 1754 sztuk bydła. Na kon- 
sumcję miejscową zakupiaono 1655 sztuk, po- 
zostałe bydło nabyły pobliskie gminy powiatu 
wileńsko - trockiego. 

Ceny w porównaniu z poprzednim tygodniem 
uległy zmianie. 

WOJSkOWA 
— Powrót z urlopu komendanta P. K. U. 

W dniu wczorajszym powrócił z urlopu wypo- 
czynkowego Komendant P. K. U. Wilno — 
Miasto p. major Ossowski Maksymiljan i objął 
urzędowanie. 

Godziny przyjęć dla interesantów jak zwykle 
od godz. 12 do i3-tej. 
— Zarząd Związku Oficerów przeniesiosuch 

w stan spoczynku Koło Wileńskie  niniejszem 
zwołuje wszystkich swych członków na Nad- 
zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 
w dniu 16-go września r. b. o godz, 17.30 w 

Chodzę po Targac 
Obniżenie cen wstępu na Targi Północne 

w związku z mającem nastąpić otwarciem w 

obrębie Ii Targów Północnych wystawy dro- 
Du i zwierząt futerkowych w dniu 6 b, m. 

: wystawy hodowlanej w dniu 8 b. m. Komitet 
Ykonawczy III Targów Północnych, licząc się 

Z koniecznością uprzystępnienia najszerszym war 
Stwom społeczeństwa ponownego zwiedzienia 
*argów, obniżył od dnia dzisiejszego, Kazn 0d 

śmią 5 września b. r., ceny wstępu na Targi. 
Bilety normalne do 60 gr.; uczniowskie i 

akademickie — do 30 gr.; dla szeregowców i 
(wojskowych do sierżanta i wachmistrza włą- 
<znie) — do 10 gr. Dla wycieczek od 25 osób 

wzwyż cena wstępu od osoby wynosi 30 gr.; 

dla wycieczek uczniowskich od 10 osób wzwyż, 

pozostających pod kierownictwem wychowaw- 

ców i nauczycieli, — od osoby 20 gr. 

Stałe bilety wstępu 5 zł. Ponadto wpro- 
wadzono wielokrotne, dwudniowe bilety wstępu 

w cenie 2 złote. 

Jak wiadomo posiadacze biletów stał ych 
z pośród przyjezdnych mają możność po uzyska- 

niu odpowiedniego zaświadczenia i wylegitymo- 

waniu się, otrzymania biletów bezpłatnych na 

drogę powrotną koleją do miejsca zamieszkania. 

L iii a aa 
Ri nieskonsumowanej młodzieńczej przygo- 

dzię miiłosnej : 

„Jadąc z Mitawy do Łomży zapoznałem się 
»z miłą i ładną rówieśniczką, która jechała 
»5ama, i wszcząłem z nią ożywioną rozmo- 

»wę. Gay się w ciągu długiego letniego dnia 
tematy wyczerpały, o zmroku mimowoli za- 

»tzęliśmy się bawić w niewinne  pieszezoty. 
jeżdżając do Łomży naznaczyła mi scha- 

wdzkę nazajutrz. Ale ja na schadzkę przy- 

nWiozłem długi list, w którym w tonie macie- 
mtzyńskim objaśniłem jej słowa Mickiewicza: 

aSłowicze dźwięki w mężczyzny głosie, a w 

»óereu lisie zamiary” *. 
Taki już był Wincenty Lutosławski w 

młodości. Niewinne pieszezoty i ton macie- 
Zayński. Taki pozostał do dnia swego niedziel 
ego wykładu w wileńskim uniwersytecie. Na 
Pytanie bowiem zadane przez bezimienną słu- 

ę: „jak poznać charakter mężczyzny ?** 
iedział: „Należy pamiętać, że słowicze 

» dźwięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie 
ary**. I uśmiechnął się figlarnie, siedem- 

ęcioletni kuglarz prawdy. Wysz. 
* * 

BROF. LUTOSŁAWSKI I „WIADOMOŚCI** 
P, ediug prof. Lutosławskiego _ stosunek 

»Wiadomości Literackich'* do niego przedsta 
Się, jak następuje: 

4 zedakcja „Wiadomości Literackich'* skra 
a (profesor użył właśnie tego określenia) — 

tadłą rękopis drukującej się książki i wy- 
ze owała kilka fragmentów, nie powiadamia 

„6 tem autora i nie wypłacając mu hono- 
jum. Dy. T. Boy - Żeleńs raz po uka- 
18 Sie książki w druku, zwrócił się do prof. 

zyj. ławskiego z prośbą o egzemplarz recen- 
Pny, a gdy otrzymał, nietylko napisał nie- 

ną recenzję, ale bezczelnie skłamał (zno 

* 

   

    

wu określenie profesora), iż autor prosił go 
o recenzję i zmyślił ośmieszającą autora roz- 
mowę. 

Kradzież, kłamstwo i złośliwe kpiny, — 
to są czyny karygodne same w sobie, potwor- 
ność zwiększa się wskutek tego, że w grę 
wchodzi największe literackie pismo w Pols- 
ce i jeden z najwybitniejszych pisarzy, lau- 
reat nagrody literackiej miasta Warszawy. 

Dla prof. W. Lutosławskiego miał to być 
cios szczególnie dotkliwy, bo, jak publicznie 
oświadczał na swym osobliwym wykładzie, u- 
waża „Wiadomości Literaekie'* za wstrętny 
wyraz żydostwa, wyjątkowo nieprzyjemny od 
czasu, kiedy tam — „rozparła się świnia, po- 
mnożona przez osła'* (autentyczne słowa prof. 
Lutosławskiego), — czyli właśnie Boy-Żeleń- 
ski. 

Prof. Lutosławski nie skąpił pod adresem 
Boya - Żeleńskiego dość ordynarnych połaja- 
nek, ale przecież zapomocą wymyślań nie moż 
na zlikwidować sprawy kradzieży i szanta- 
żu, eo profesor zarzuca publieznie „Wiadomo- 
ściom Literackim** i ich czołowemu współ- 
pracownikowi. Trudno zrozumieć, dlaczego 0- 
kradziony autor dotychczas nie pociągnął re- 
dakeji „W. Lit.'* do odpowiedzialności, sądo- 
wej i dlaczego udzielił egzemplarza recen- 
zyjnego ezłowiekowi, którego nie szanuje i 
który pisuje w tak niesympatycznem piśmie. 

Taka delikatność jest całkiem nie na miej 
seu! Jeżeli „Wiadomości Literackie' napraw- 
dę okradły prof. Lutosławskiego, a Boy - Że- 
leński postąpił tak nikczemnie, — świat lite- 
racki i naukowy muszą zareagować w sposób 
jak najbardziej kategoryczny |.. 

Jeżeli jednak prof. W. Lutosławski cho- 
ciaż trochę rozmija się z prawdą... 

I wówczas, — a raczej: tembardziej wów- 
czas trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski t.. 

W. Charkiewicz. 
  

Ubrania iniane 
Popularyzowane przez podwieczorki Iniar- 

skie, rewję i wystawę lniarską stroje ze lnu 

— sądzić należy — staną się modne i no- 

szone. 

Damskie stroje lniane mogą być pomysło- 
we i ładne. 

Męskie, przy dobrej robocie, — również 
niczem nie ustępują ubraniom zwykłym, a na 
sezon letni są nawet, lepsze. 

Jak wyglądać może ładnie skrojone ubra- 

nie męskie ze lnu, zobaczyć możemy w pawi- 
lonie Iniarskim na Targach, gdzie zakład kra 
wiecki Michał Piech i Syn, (Zamkowa 10 

tel. 10-04) odznaczony wielkim złotem meda- 
lem i krzyżem honorowym na wystawach 
zagranicznych — zaprezentował bardzo efek- 
towny kostjum lniany. 

Na przyszłe lato wszysey panowie ubiera- 
ją się w len u Piecha. 

Płaszcz Karakułowy 
Wśród różnych rodzajów futer karakuły 

zajmują czołową pozycję. Jest to futro, które 
łączy w sobie elegancję z praktycznością. 

Dobrze zrobiony płaszez karakułowy może 
służyć kilka lat, nie tracąc nie ze swej świe- 
żości. 

Decydując się na karakuły, należy obej- 
rzeć ich wybór w firmie M. Złatkowicz. — 
Niemiecka 33. 

Odrazu lepiej żądać najwyższych gatun- 
ków karakułów, jak np. bucharskie, nie dając 
się omamić pośrednikom, którzy obiecują ta- 
ni, tandetny towar. 

Karakuły trzeba kupować tylko w znanej 
i solidnej firmie, która może wziąć na sie- 
bie odpowiedzialność za jakość towaru. 

Firmą taką jest bezwątpienia M. Złatko- 
wiez — Niemiecka 33, tel. 906. 

  

Godna ujrzenia odmiana dr<e- 
wek owocowych na Targach 
Zwiedzających Targi uderzyć musi rok - 

rocznie zwiększający się rozwój produkcji sa- 
downiczej na ziemiach północno - wschodnich. 
Przoduje temu szkółka drzew owocowych 
Nacz - Czarnockich p. Lachowicza, która wy 
stawiła drzewka owocowe, uszlachetnione ra 
podkładkach miejscowego pochodzenia i uod 
pornionych na mrozy. Nie dziw dlatego, że 
szkółka ta od chwili otwarcia Targów Półnoe 
nych zawarła szereg bardzo poważnych tran- 
zakeyj handlowych. 

pierwszym terminie i o godz. 18-tej w dru- 
gim terminie. Na porządku dziennym będzie o- 
mawiana kwestja utworzenia Kasy Samopomo- 
cy. 

SKARBOWA 
— Ulgowe świadectwa przemysłowe. Wła- 

dze Skarbowe zarządziły, iż wszystkie  nieza- 
łatwione dotychczas podania o ulgowe šwiade- 
ctwa przemysłowe na rok 1933 i lata ubiegłe 
załatwiać ma izba skarbowa we właściwym 
zakresie działania. Ministerstwo skarbu za- 
strzegło swojej decyzji jedynie wypadki przekla- 
sowania z pierwszej do drugiej kategorji šwia- 
dectw przemysłowych dla przedsiębiorstw han- 
dlowych oraz przeklasowania , dotyczących 
pierwszych pięciu kategorji świadectw przemy- 
słowych dla przedsiębiorstw przemysłowych. 

izba skarbowa w Wilnie upoważniona  zo- 
stała do udzielania ulg przy nabywaniu $ула- 
dectw pzemyrsłowych w oznaczonych wyżej gra 
nicach w tych wypadkach, gdy nabycie wła- 
ściwego świadectwa przemysłowego mogłoby 
zagrozić egzystencji gospodarczej  odnośnego 
przedsiębiorstwa. Zwłaszcza przy nabywaniu 
świadectw przemysłowych na rok 1933 izby 
skarbowe zezwalać mają na nabywanie Świa- 
dectw niższych kategorji w tych wszystkich wy- 
padkach, w których wysokość ustalonego za 
rok 1931 względnie 1932 obrotu nie przekra- 
cza określonych norm. 

Wrazie przyznania ulgi izby skarbowe u- 
poważnione są do uchyłania swych poprzednich 
decyzji oraz do umorzenia nałożonych kar pie- 
niężnych, 

— Podatki płatne we wrześniu, Do i5 
września — zaliczka miesięczna na podatek 
przemysłowy od obrotu za rok 1933 w wyso- 
kości podatku przypadającego od obrotu о- 
siągniętego w miesiącu sierpniu b. r., przez 
przedsiębiorstwa sprawozdawcze, 

2) do 15 września — zaliczka kwartalna 
na podatek przemysłowy od obrotu za I! kwar- 
tał 1933 r., przypadająca od pozostałych  płat- 
ników podatku przemysłowego, niewymienio- 
nychw poprzednim ustępie; 

3) do dnia 30 września — I rata nadzwy- 
czajnej daniny majątkowej za 1933 r. przypa- 
dającej od płatników I grupy kontyngentowej 
(rolnictwo) ; 

4) do 15 września — zaliczki miesięczne 
na poczet nadzwyczajnego podatku do docho- 
du, osiągniętego przez notarjuszy  (rejentów), 
pisarzy hipotecznych i komorników w miesiącu 
sierpniu r. b.; 

5) podatek dochodowy od uposażeń służ- 
bowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną 
pracę, wraz z dodatkiem kryzysowym — w ter- 
minie do dni 7 po dokonaniu potrącenia po- 
datku. 

Nadto płatne są zaległości odroczone i roz- 
łożone na raty z terminem płatności we wrześniu 
b. r., tudzież podatki, na które płatnicy otrzy- 
mali nakazy płatnicze również „z terminem 
płatności w miesiącu”. 

AKADEMICKA. 
— Legaciszki jeszcze czynne. Akademicka 

Kolonja Wypoczynkowa w Legaciszkach wo- 
bec niesłabnącego powodzenia, mimo złej po- 
gody otwarta będzie do 10 września r. b. Do- 
jazd do st. Zawiasy, Koszta utrzymania wraz z 
mieszkaniem 3 — 4 zł dziennie. 

— Obiady w Mensie Akademickiej staniały. 
Wobec wzrastającej frekwencji, ceny obiadów 
w Mensie Akademickiej (ul. Bakszta 15)  zo- 
stały zniżone na 60 gr. i I zł. Zamówienia na 
większą ilość obiadów przyjmuje Referent Men- 
sy . Tel. 16-01. 

3ZKOLNA 
— SCHELLEY'S INSTITUTE 

języków: ANGIELSKIEGO, francuskiego, 

mieckiego i rosyjskiego. 

2) Oddziały dla bankowców. Oddziały dla 
WOJSKOWYCH. 

3) Kurs dla LEKARZY od 8-ej do 9-tej. 

Zapisy od ll-tej do 1-szej i od 5-tej do 
7-mej. 

Adres: Zygmuntowska 20, m. 3. 

RÓŻNE 
„ — Zjazd lekarski. W dn. 8 i 9 b. m. odbę- 

dzie się w Święcianach doroczny zjazd leka- 
rzy rejonowych i z ośrodków zdrowia z tere- 
nu całego województwa. Omawiane będą spra- 
wy dotyczące obecnego stanu zdrowotnego 
TS oraz akcja na najbiiższą przysz- 
OŚĆ. 
— Likwidacja strajku, Wczoraj zakończył się 

trwający od dłuższego czasu strajk w 50 war- 
Sztatach krawieckich pracujących dla sklepów 
Robotnicy uzyskali 10 proc. podwyżki. 

— Koniiskata. Zostało skonfiskowane 
wczorajsze wydanie gazety żydowskiej „Der 
Mėsmels“ za” podanie nieprawdziwych szcze- 
gółów z przebiegu rozprawy doraźnej przeciwko 
dywersantom bolszewickim w. Kobryniu. 

— Na rozkaz międzynarodówki. Miejscowy 
„Bund* zebrał onegdaj swych wyznawców i u- 
tworzył coś w rodzaju komitetu dając mu przy- 
tem nazwę „antyhitlerowskiego”. 

Druga Międzynarodówka zarządała utwo- 
rzenia w Polsce tego rodzaju komitetów bojó- 
wek zalecając nadać nazwę „antyhitlerowskich* 
lub „antyfaszystowskich“, 

— Zachorowania zakaźne. W ub. tygodniu 
zanotowano w mieście 34 wypadki zachorowań 
zakaźnych. Obawa epidemii tyfusu narazie 
minęła. 

BALE I ZABAWY 

— ll-gi Podwieczorek Lniąrski. Jak się 
dowiadujemy Komitet Organizacyjny  Drugie- 
go Podwieczorku  Lniarskiego, mającego się 
odbyć w dniu 9 września b. r. w salonach ho- 
telu Georges'a, przygotował cały szereg pięk- 

nych nagród za wyróżnione stroje ze Inu, któ- 

re zostaną przyznane przez specjalnie zaproszo- 
ne jury. 

Panie i Panowie przygotowujcię stroje ze 
Inu bo termin Podwieczorku się zbliża. 

Kursa 

nie- 

  

Obchód 250-lecia odsieczy Wiednia 
W poniedziałek dnia 4 bm. w gabinecie 

Komendanta Miasta p. ppłk. Stefana Błockie- 
goi pod jego przewodnictwem odbyło się po 
siedzenie Sekcji Obchodu  250-lecia Odsieczy 
Wiednia. 

W wyniku obrad ustalono, że całość ©Ъ- 
chodu odbędzie się w dwóch fazach. 

Dn. 10 września rb. t. j. w niedzielę w 

porozumieniu z Akcją Katolieką organizuje 

Sekcja uroczystości ześrodkowane w świąty- 
niach. Odbędą się nabożeństwa, wygłoszone 
zostaną okolicznościowe kazania itp. 

Druga faza uroczystości nosić będzie cha- 
rakter więcej wojskowy. Dn. 24 września — 

(również w niedzielę) — w Wilnie i na pro 
wincji odbędą się obchody, poświęcone 250-ej 

rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. 
W przeddzień przejdą ulieami miasta от- 

kiestry z capstrzykiem, rano w niedzielę 24 

września odprawiona zostanie msza św. polo- 
wa. Następnie zorganizowane zostaną poga- 
danki okolicznościowe. Dla uczczenia uroczy- 
stości i pamięci bohaterskiegó króla Jana NI 
Sobieskiego, odbędzie się zbiórka na remont 
pałacu królewskiego w Olesku. 

Szezegóły uroczystości podane zostaną za 
wezasu do wiadomości publicznej drogą ogto- 
szeń. 

Celem uroczystości jest przypomnienie sła 
wy oręża polskiego i powiązanie lat dawnych 

z teraźniejszością. (e). 
    

  

  

25-lecie Związku Strzeleckiego 
Dwudziestopięciolecie Związku Strzelec- 

kiego w Wilnie, obchodzone będzie 9 i 10 

września. Zarząd  Podokręgu Wileńskiego 
organizuje swoje święto pod hasłem zbratania 
polskich Ziem Kresowych, zaprasza przedsta- 

wicieli eałego pogranicza Polski na wspólny 
Zjazd manifestacyjny do Wilna. Śląsk i 

Lwów, Wilno i Pomorze, strażnicy całości Rze 
czpospolitej od Wschodu i Zachodu, wszyst- 
ko, eo w Połsce najpilniej czawać musi w dnia 
10 września na wileńskim Placu Katedralnym 

r 2 zaprzysięgnie 
й braterstwo. Będzie to p: 

mierze Ziem, które w czasach niewoli cierp 

j y ucisk, polskość swoją okupiły 
i ofiarami, Ziem, którym zaborey 

iš dnia się nie wyrzekli, którym do dziś 
dnia grozi nienasycona zachłanność wroga. 

Związek strzelecki podjął iniejatywę tego 

zbratania i uznał, że najświetniejszem ucz- 
czeniem jego 25-lecia będzie właśnie urzeczy- 
wistnienie od dawna powziętej myśli. 

W programie Zjazdu niema  szablono- 

wych akademij, ani nużących obchodów. Je- 

dna wielka manifestacja — pochód z Placa 
Łukiskiego na Plac Katedralny, punkt kulmi- 

  

    

        

   

  

   

nacyjny Zjazdu. Pozatem  koneentracja od- 
działów strzeleckich Podokręgu Wileńskiegv, 
ich defilada, zawody strzeleckie z broni mało- 
kalibrowej i zawody marszowe ze strzela- 
niem. 4 

Dla większego zbliżenia, dla prawdziwe- 

go poznania się wzajemnego, przewidziany:n 
jest udział gości z innych kresów w plenar- 
nem posiedzeniu Regjonalnego Zjazdu (rosq'o- 
darczego w Wilnie. Goście nasi zwie też 
szczegółowo wileńskie Targi Północne, a spe- 

cjalnie Wystawę Lniarską. 

Strzelec Wileński dołoży wszelkich sta- 
1ań, by goście jego mieli możność jaknajbliż- 

szego podejścia do społeczeństwa wileńskiego, 
jaknajlepszego zorjetowania się w warunkach 
naszego życia i naszej pracy. Będzie się tak- 
że starał w miarę sił odwdzięczyć za gościn- 
ność doznaną na Śląsku i we Lwowie. 

Strzelec Wileński wierzy głęboko, że wę- 

zły w dniu 10 września w Wilnie zadzierżgnię- 
te, niez erwą się już nigdy, że przyszłość za- 
cieśni je tembardziej, a wzajemna znajomość 
coraz pogłębiać się będzie, aż stała i 
współpraca pr ni się do tem wię 

chwały Najjaś zej Rzeczpospolitej. 

         

  

   

  

   

  

   

  

    

   

  

Zjazd pszczelarski wojew. półn.-wschodnich 
Dziś 

zjazd pszczelar: 

Po nabożeństwie w kośc. św. 
pi w teatrze Letnim otwarcie z 

ozpoczyna w Wiłnie swe obrady 
woj. półn. - wschodnieh. 

Anny, nastą- 
zdu oraz 10- 

    

  

   

staną wygłoszone odpowiednie referaty. 

W drugim dniu zjazdu, t. j. 6 bm. pro, 
towane są wycieczki de pasieki p. St. Żukow 
skiego i 00. Misjonarzy oraz na Tagi. 

   

"Raid awionetek 
WILNO. Przygotowania do okrężnego raidu 

ogólno - polskiego awionetek zostały zakoń- 
czone. Samoloty do Wilna przyłecą pojutrze 
następnie zaś udadzą się do Mołodeczna, Bia- 

łegostoku, Białej i t. d. 
Z Aeroklubu Wileńskiego biorą udział w 

raidzie 2 samołoty. в 

  

Symulacja napadu na ul. Sosnowej 
WILNO. Przed dwoma tygodniami noto- 

waliśmy zameldowanie ielczerki _ Witkowskiej 
(Sosnowa 1) na mieszkanie której miał być do- 
konany napad rabunkowy. 

Już w pierwszej chwili, jak wówczas zazna- 
czyliśmy, policja miała poważne objekcje czy 
nie jest to symulacja, lecz wobec zapewnień meł- 
dującej śledztwo zostało wszczęte i szło w kie- 
runku ustalenia sprawców. 

Strzały 
WILNO. Wczoraj w nocy w pobliżu pl. 

Łukiskiego przechodzący policjant spotkał ja- 
kiegoś osobnika, którego z uwagi na jego po- 
dejrzane zachowanie się, wezwał do wylegity- 
mawania, 

Miast okazać dowód, nieznajomy począł 

Wczoraj jednak w całej tej sprawie na- 
stąpił zasadniczy zwrot. Mianowicie Witkowska 

nadesłała list do policji, w którym przyznała 
się, do symulacji. Dlaczego jednak to uczyniła 
nie ujawniła. Również podczas badania Wit- 
kowska stanowczo sprzeciwiła się podaniu powo 
dów swego kroku dodając, że nikt ją do tego 
nie zdoła zmusić, Symułantka zostanie pociąg- 
nięta do odpowiedzialności. 

w nacy 
szybko uciekać w kierunku Wilji, i 

W czasie pościgu połicjant był zmuszon 
użyć broni palnej. Ścigany zdołał jednak uk- 
ryć się, Kto to był i dłaczego uciekał niewia- 
domo, 

Pożary w cyfrach 
WILNO. W pierwszem półroczu na terenie 

województw zanotowano 876 wypadków poża- 

rów spowodowanych wypadkowo iub z podpa- 
lenia, 

Straty jakie stąd powstały wynosiły  prze- 
szło 1.000000 zł. Budynki które uległy zni- 

  

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski w ogrodzie Bernardyńskim 
Dziś we wtorek 5. b. m, o godz. 8 m. 30 wiecz. 
trzecie widowisko pięknej słonecznej komedji 
p. t. „Tak a nie inaczej” z gościnnym występem 
jej autora, jednego z najświetniejszych aktorów | 
polskich _ p. Marjusza Maszyńskiego odtwórcy 
roli (On), którego kapitalna gra wznieca hu- 
raganowe oklaski wśród zgromadzonej publicz- 
ności. Świetna gra zespołu z przemiłą partnerką 
p. Maszyńskiego utalentowaną aktorką warszaw- 
ską p. M. Grelichowską dodaje uroku temu 
prawdziwie doskonałemu widowisku. Nic więc 
dziwnego, że komedja ta bawiąca  Wilnian 
gromadzi codziennie coraz więcej publiczno- 
Ści. Ceny miejsc zwyczajne, Zniżki i kredytówki 
ważne. 

Jutro dni następnych „Tak a nie inaczej". 

— Teatr muzyczny „Lutnia" — „Len“, 
„Polska krew*. Dziś w dalszym ciągu widowi- 

sko okolicznościowe z okazji Targów Północ- 
nych i Wystawy Lniarskiej. Część pierwszą wi- 
dowiska wypełni barwny pokaz - rewja „Len“ 
w interpretacji zespołu baletowego, oraz: B. 
Halmirskiej, L. Wołłejki i Z. Rewkowskiego. 

  

Oskarżeni urzędnicy kolejowi 
WIŁNO. Pisaliśmy w połowie lipca 0 uja- 

wnieniu nadużyć w wydziałe kolei wąskotoro- 
wych i o aresztowaniu dwóch urzędników Jó- 
zefa Jendzę i Jana Podleckiego. 

Tragedija 
WILNO. Przed paru dniami zaginęła 47 

letnia Marja Praczkajło, zatrudniona ostatnie w 
charakterze dozorczyni domu Nr. 33 przy ul. 
Antokolskiej. 

Przed laty Praczkajło będąc żydówką ucie- 

kła z domu z pod Kowna i po przyjęciu chrztu 

św. wyszła zamąż. 
W roku 1928 Praczkajło zinarł pozostawia- 

JEDZIEMY 
po T 

    

Obecnie, jak się dowiadujemy śledztwo w 
tej sprawie zostało skierowane na drogę sądową. 

Do czasu rozprawy aresztowani zostali 
zwołneni na wolną stopę. 

neofitki 
jąc żonę z pięciorgiem dzieci bez żadnego zao- 
aus Wdowa musiata zgodzič się zostač do- 

zorczynią, co sytuację jej poprawiło w mini- 
małnym tylko 

Ciężkie warunki były przyczyną, że Pracz- 
kajło poczęła zdradzać ostatnio silne zdener- 
wowanie į zniknięcie jej należy tłumacyć zamia- 
rami samobójczemi, 

RUSKAWCA!!! 
TANI SEZON JESIENNY WRZESIEŃ — PAŹDZIERNIK. 

  
  

Truskawiecka „NAFTUSIA'' do nabycia w aptekach i drogerjach 
w całej Polsce po zł, 1,80 za butelkę. 

szczeniu były ubezpieczone na ogólną sumę 
479.655 zł. Statystyka liczbowo jest o 40 proc. 
mniejszą, niż to było w poprzednich półroczach. 
Wynika więc z tego, iż akcja przeciwpożarowa 
posuwa się i daje pewne wyniki, 

  

Dr. med. ŁUKIEWICZ KALIKIERZ 
Chor. skórne, weneryczne i moczopłciowe. 

przeprowadził się na ul. Mickiewicza 
Nr. 21 — przyjm. 12—2, 5—7. 

  

W części drugiej ujrzymy cieszącą się wieł- 
kiem powodzeniem wartościową pod względem 
muzycznym operetkę Nedbala „Polska krew” z 
udziałem całego zespołu artystycznego.  Wiel- 
kiem urozmaiceniem operetki są efektowne tań- 
ce polskie: krakowiak, oberek, i mazur w ukła- 
dzie W. Morawskiego. „Polska krew” nieba- 
wem schodzi z repertuaru, ustępując miejsca 
najbliższej premjerze. 

‚ — „Gejsza“ z Olginą w „Lutni“. W końcu 
bieżącego tygodnia 'wejdzie na repertuar Teatru 
„Lutnia* powszechnie lubiana, egzotyczna ope- 
retka jonesa „Gejsza”. W roli głównej wy- 
stąpi gościnnie znakomita artystka opery war- 
szawskiej Olga Olgina, obdarzona niezwykle 
pięknym głosem. Do operetki tej pracownie tea- 
tralne przygotowują nową wystawe. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
CASINO — Podróż poślubna we troje. 
HELIOS — Serce olbrzyma. 
PAN — Arjana. 3 
ROXY — Spiewak nieznany. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Złodziejskim tropem.  Rajchmanowi 
Władysławowi (Zaułek Montwiłłowski 4—6) 
nieznani sprawcy skradli z mieszkania różną 
garderobę damską i męską, obuwie oraz strzelbę 
myśliwską, łącznej wartości 1150 zł. 

—  Postniakowi Aleksandrowi (Rybiszki 
2) skradziono ze składu 20 par nowych butów 
oraz dwie szynki, wartości ogólnej 410 zł. 

— Na szkodę Cukrowskiej Stefanji niezna- 
ni sprawcy skradli z mieszkania garderobę mę- 
ską i damską wartości 400 zł. 

— Bukielowej Julji (Krakowska 7) 
dziono również, garderobę damską, 
wartości 300 zł. 5 

— Z podwórza domu Nr. 11 przy ul. Dy- 
naburskiej na szkodę Rejzewicza Jankiela skra- 
dzieno psa rasy wilk, wartości 50 zł. 

WILNO — TROKI 

— SYMULACJA?. Rodziewiczowi Wia- 
centemu, zam, we iwsi Bobrowniki, gm. gier- 
wiackiej, skradziono ze skrzyni znajdującej się 
w spichrzu 4,800 zł. w różnych banknotach. — 

Zachodzi podejrzenie że poszkodowany kradzież 
powyższą symuluje. 

—0—000—0— 

skra- 
ogėlnej



  

18-LETNI PREZES SKAZANY NA 2 LATA 
WIĘZIENIA. 

W swoim czasie w łonie wileńskiego od- 

działu KPZB i t. zw. MOPR-u popełniono 
nadużycia pieniężne. Przysyłane na agitację 

pieniążki „ideowcy** - towarzysze puszczali 

na burżuazyjne dancingi, niczem się bynaj- 
mniej nie zajmując. 

O nadużyciach tych pisało też między in- 

nemi pismami i „Słowo'', za co jednak spot- 
kała naszą redakcję „kara''. 

Wieczorem 6 lipca ub. r: banda komuni- 
stycznych wyrostków wybiła szyby w naszej 
redakcji, przyczem jeden z takich ciśniętych 

do lokalu redakcji kamieni był owinięty w pa 
pier, zawierający dalsze pogróżki pod adre- 
sem redakcji „Słowa '*. 

Wczoraj na ławie oskarżonych w Sądzie 

Okręgowym zasiadł właśnie jeden z takich 
ideowych bojowców, trudniących się wybija- 
niem szyb w redakcjach. 

Był to niejaki Mina Fiediuszek, cieśla z 
Łosiówki. Tym jednak razem Fiediuszek i je- 

go kamrat 18-letni Misza Iwanow, również 
cieśla, odpowiadali przed sądem za demonst- 

rację komunistyczną podczas pochodu robot- 
niczego w dniu 1 maja rb. 

Jak się okazało, obaj oni byli członkami 

znajdującego się pod egidą PPS, lecz mocno 
skomunizowanego Związku Budowlanego. 

Związek ów został w swoim czasie rozwią 
zany przez organa bezpieczeństwa za wybit- 
nie wrogą działalność antypaństwową, wielu 
zaś z jego członków było aresztowanych. 
!  Fiediuszek i Iwanow aresztowani zostali 
w chwili, gdy ten ostatni posiadał przy sobie 
ukryty pod połą płaszcza, czerwony sztandar 
komunistyczny, Fiediuszek zaś przypuszczal- 

nie w celu obronienia go podczas ewentualnej 
bójki, zaopatrzył się w cieniutkie dłuto. 

Na wczorajszej rozprawie obaj oskarżeni 

do inkryminowanego im przestępstwa nie 

przyznali się, przyczem oskarżony Iwanow wy 

jaśnił, iż był tylko prezesem sekcji młodzie- 
ży w łonie wspomnianego związku, zaś fatal- 
ny dla niego sztandar miał przekazać za 50 
gr. jakiemuś żydkowi, którego wcale nie znał. 

Wobec tego, iż wina Iwanowa co do prze- 

chowywania sztandaru została udowodniona w 
całości, sąd po krótkiej naradzie skazał go 

2 lata więzienia z zawieszeniem wymiaru 
Kary na okres pięcioletni. Oskarżonego . Fie- 

diuszka sąd z braku dowodów jego winy u- 
niewinnii. 

"ZAWZIĘTY PIOTR I NIESZCZĘŚLIWY 
WACŁAW 

Pomiędzy kiotrem Gasperowiczem, miesz- 

zańcem wsi Martyszuny, gminy niemencziń- 
skiej, a jego sąsiadem Wacławem Garbow- 
skim istniały ustawiczne zatargi, 

Nie były to jednak zatargi natury poważ 
nej. Np. pewnego razu Wacław porównał Pio 

  

tra do bardzo pożytecznego stworzenia domo- : 
wego, a ten począł go prać po twarzy i wy- 
wołał zajście, o którem długo jeszcze potem 
mówiła cała wieś. Innym razem Piotr, będąc 
pijanym, wracał do domu. Na kilkanaście je- 
dnak metrów przed chatą nogi odmówiły mu 
poshiszeństwa, wcbec czego runął do kałuży i 
spał. 

Znalazł go tam i kierując się dobrem ser 
cem odprowadził do domu Wacław, za co na 
drugi już dzień w dowód wdzięczności został 
ponownie obity. 
_— Gdy jestem pijany, podnieść mię może 

tylko moja żona, — mówił na usprawiedliwie 
nie swege czynu Piotr. Był to zatem człowiek 
rzeczywiście oryginalny, ale zarazem niebsz- 
pieczny. 

Nadszedł jednak. w pożyciu tych dwóch 
ludzi dzień najbardziej tragiczny.. 

Pewnego razu gwałtowny Piotr stwierdził 7 
ze zdziwieniem, że hity tak często przez niego 
Wacław, wypasa mu w nocy łąki, 

Tego było już za wiele. Przyłapał przeto 
sąsiada na środku wsi i zaczął go okładać ki 

<lięty począł się bronić, lecz wów- 

czas doprowadzony do ostateczności Piożr 

chwycił kamień i uderzył nim z całej siły w 

głowę nieszczęśliwego Wacława. W kilka już 

minut potem Wacław nie żył, a mordercę are- 
sztowano i osadzono na Łukiszkach. 

Wczoraj stawał przed Sądem Okręgowym, 

który w wyniku całkowitego rozpatrzenia о- 
koliczności tragicznej bójki, skazał przypad- 
kowego zbrodniarza na 6 lat więzienia. 

  

  

W. Mc.KEVITZ. 

  

Zakończenie 4-go etapu biegu dookała Polski 
OLECKI I LIPIŃSKi PIERWSI „DOBIEGLI'* DO METY 

Wczoraj zakończył się czwarty etap „Bie 

gu dookoła Polski'', największej imprezy ko 
larskiej w Polsce, której trasa w tym roku 

przebiega przez Wilno.. 

Impreza ta wzbudziła w Wilnie zrozumia- 
łe zainteresowanie, to też na mecie przy ul. 

L:egjonowej zebrała się spora „garstka'' -wi- 

dzów oraz Komitet przyjęcia uczestników in 
corpore. 

Mimo fatalnej pogody i wiadomości, że 

start z Grodna został opóźniony o kilka go- 
dzin, publiczność nie zniechęca się i czeka. 
Jakby w nagrodę za cierpliwość i dla uprzy 

jemnienia okresu oczekiwania orkiestra pocz- 

towego PW przygrywa. Mimo to czas dłuży 
się. 

Publiczność skraca sobie czas omawianiem 

przebiegu pierwszych etapów. Komentują wy 

cofanie się wilnianina Kalinowskiego już na 

pierwszym etapie, żałują Stefańskiego, który 

rozbił się fatalnie, wysuwają faworytów. 
Oczekiwania przerywa okrzyk: jadą! Rze- 

czywiście widać walkę dwóch kolarzy. 
W odległości 30 metrów przed metą spa- 

da jednemu z nich łańcuch, a drugi upada z 
roweru. 

Obaj biegną, prowadząc rowery w rękach. 
Odległość między jednym a drugim wynosi je 

den metr. Już są blisko Stojący wśród wi- 
dów red. Erdman oznajmia, iż pierwszy bieg 

nie Olecki, drugi Lipiński. Kilka metrów 

przed metą Lipiński już zdawałoby się docho 
dzi Oleckiego, ten jednak ostatnim wysiłkiem 

  

| 

  

gro. 
— Zniżka cen pieczywa. — Na ostatniem 

posiedzeniu zarządu miejskiego ustalona zo 

stała zniżka cen na mąkę i pieczywo. Ceny 
chleba według nowego cennika, który obowią- 

zuje od dnia 2 bm. wynoszą: chleb żytni ra- 
zowy 18 gr., za kg., chleb sitkowy 27 эт., 

chleb stołowy 29 gr. za kg. i chleb pszenny 
biały 48 gr. za kg. Winni pobierania cen wyż 
szych ulegną karze w drodze administracyjno- 
sądowej. 

  

    

   

— Kradzież noszy sanitarnych. — Blum- 
sztejn Chaim zam. przy ulicy Listowskiego 5 
awiadomił władze polieyjne o kradzieży no- 

y sanitarnych z lecznicy, wartości 100 zł. 
O kradzież podejrzewa robotnika, który 
niego pracuje. 

   

  

a 

— Zabranie cudzych pieniędzy. — Weller 
Zelik zam. przy ul. Mięsnej 15 oskarżył - 
go woźnicę, rozwożącego piwo i wodę z j 
go składu i inkasującego należność o przy- 

szezenie 265 zł. 99 gr 

   

  

— Porachunki osobiste. — 
żesz zam. przy ul. Bonifrate. 

pobity na tle porachunków osobis 
Jurowskiego Stefana. 
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— Zatrzymanie szajek złodziujszich. — 
związku z dokonaną kradzieżą w nocy na 
ub. m. w Lunnie na szkodę Kozłowskiego 
na, o czem już donosiliśmy w swoim czasie, 
ujęta została przez władze poi cyj 

ska, składająca się z 7 osóh, 
wsi Zapole gminy Dubna. W i 

wanią na posterunku złodz. 

policjantów, usiłując rozbroić zaiozę. V 

dochodzenia zatrzymani do dokonanci 
dzieży przyznali się. Część rzeczy, vdnule 
no i zwrócono poszkodowanym. 

* 

   

      

    

  

sią na 
toku 

* * 

rśRej ujęta ze- 

óra dok 

  Także na terenie 

stała szajka złodziejska,        
     

ła sze 
regu kradzieży na tamt. terenie. Z ymani 

do dokonywania systematycznych kradzieży 
przyznali się i odstawieni zostali co sądu 
grodzkiego w celu zastosowania środka zapo- 
biegawczego. 

11) 

Wspólna tajemnica 
John był już również podniecony i, 

wytresowany pies myśliwski, który czeka 

pochyloną głową, węsząe, czeka chwili, 

ptak wyleci z poza kempy, tak samo śledził 

ruchy grubego jegomościa, który zabierał się 

do odejścia. я 
Jerry nie zdążył cze dojść do furtki 

gdy Mabel i John ruszyli za nim, voz 
jąc wesoło, jak na zakochaną parę prz, 

Długo błądził Jerry po ulicach Londy u, 

Ale Mabel i John byli tak przejęci swą 1 

sją, że nie ezuli zmęczenia. Wreszcie stanęii 
przy ulicy Beak street przed dużym domem, 

do którego Jerry wszedł. 
— Zaczekaj tu chwilę, — rzucił gorącz- 

kowo John do Mabel, — pójdę do najbliższej 

budki, zatelefonuję po agenta, nie możesz 

przecie cały dzień uganiać się za nim. Ja sam 

muszę pójść do dozorcy dowiedzieć się, kto 
to jest, ale to mi zabierze trochę ezasu, trze- 
ba to zrobić dyplomatycznie, żeby go nie spło 

szyć. Szczęście, że jest tak czemś zaabsorbe- 
wany, że nawet nas nie zauważył. 

Mabel była gotowa na wszystko, skinęła 

głową z rozpromienionemi oczyma, że może 

służyć w tej ważnej misji. 
Ale, zaledwie John Brown zniknął w są- 

siednim zaułku, a Mabel zaczęła przyglądać 

się różnokołorowym  paciorkom, zdobiącyra 

okno, małego sklepiku, z bramy wyskoczył 

ciężki Jerry z walizeczką w ręku i szybko 

'ruszył w przeciwną stronę. 

Bez chwili wahania, Mabel pośpieszyła 
za nim, robiąc jaknajwiększe kroki, by nadą- 

żyć Śpieszącemu teraz grubasowi. 

Minęli, nie skręcając kilka przecznie, wre 

szeie Jerry zatrzymał się przy stojących koło 

skweru taksówkach. Mabel nadbiegła w chwili, 

jak 

z 
wady 

  

  

    

  

   

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

gdy szofer zatrzasnął drzwiczki i w trzasku 
tym zginął głos „grubasa'* dającego adres. 

Mabel wskoczyła naturalnie do następtie- 
go auta. Była tak zdyszana, że nie mogła mó- 
wić, wskazała tylko ręką poprzedni samochód : 

— Za nim... 

Szofer puścił w ruch maszynę. 

Dziewczyna nie wiedziała, gdzie jadą. 

. Od ezasu, gdy w południe umawiali się z Jo- 

hnem Brownem o wspólną wycieczkę, minęło 

jaż cztery godziny. Jesienny dzień otulała co- 
raz gęstsza mgła. Nadchodził wieczór. Latar- 
nie samochodów pozapalały się. Czerwone oko 
mrugało wciąż przed niemi. Mabel nie spu- 
szezała z niego oczu. Ta mała czerwona latar- 
ka, skupiła na sobie całą jej uwagę. 

Na ulicach nie wszędzie jeszeze pozapa- 
lane były światła. Ruch się zwiększał. Co 
chwila rozpalały się rzędy witryn, Światła 

przybywało. Miss Clive powtarzała ciągle WL. 
27 — 845. Miała zwyczaj, patrząc na валоо- 

chód zatrzymywać na chwilę w pamięci jego 

numer. W tej chwili powtarzała mechaniez- 

nie: W.L. 27845 — był to numer samochodu, 

za którym gonili. 

W pewnej chwili maszyna stanęła gwał- 
townie. Miss Clive, odrzucona gwałtownie w 

tył, uderzyła się głową o Ścianę. Ale ból na 
chwilę tylko odwrócił jej myśl od czerwonej 
latarki, która: tkwiła teraz nieruchomo w od- 

ległości dwóch kroków przed zgaszonemi la- 

tarniami jej auta. 

Przytknęła twarz do szyby. Szofer pierw- 
szej taksówki szamotał się z drzwiezkami, któ 
re zacięły się złośliwie. Seree Mabel tłukto 

się gwałtownie: „Może to tu mieszka „blon- 
dynka'' 9. 

Drzwiczki trzasnęły... Mabel krzyknęła i 

  

odparowuje atak, wbiegając jako pierwszy.—- 

Po przerwaniu taśmy bezwładnie stacza się 

na ziemię. Stojący obok dziennikarz podchwy 
tuje triumfatora biegu. Publiczność bije bra- 
wo. 

Następuje chwila przerwy. Nadjeżdża 

trzeci — Moczulski, potem Specjał, dalej kil- 
ku naraz. Walczą o lepsze miejsca, wydoby- 
wając ostatka sił. 

Czekamy na pierwszych dwudziestu, po- 

czem publiczność zwolna rozchodzi się. Komi- 
sja sędziowska czeka na pozostałych, walczą- 
cych jeszcze na szosie. 

Sprawdzamy spis kolejności przybywania 
zawodników. 

1) Olecki Wiktor— Legja (W-wa) — 7 
godz. 28 min. 8 sek. 

2) Lipiński Jerzy — Skoda (W-wa) — 7 
godz. 28 min. 9 sek. 

3) Moczulski Miecz. (WTC — W-wa). 

4) Specjał — „Tramwajarz'* — W-wa. 
5) Kołodziejczyk — Resursa — Łódź. 

Na dalszych miejscach: Konopczyński, Zie 
liński, Wasilewski, Czwarnóg, Kozioł, Chwe- 

doruk, Zawadzki, Zagórski, Kapiak, „Igo'', 
Łazarczyk, Pietraszewski, Sobol, Bański. 

Czwarty etap biegu Grodno — Wilno zo- 
stał ukończony. Dziś zawodnicy odpoczywają 

w Wilnie, jutro nastąpi start w dalszą drozę 

W. L. 

P. S. Razem z kolarzami przyjechał toro- 

wy mistrz Polski Artur Pusz. 

— PO8. — Codziennie na stadjonie pow. 
Komit. PW i WF odbywają się zaprawy dla 

zawodników stających do Państwowej Odzna- 

ki Sportowej i Odznaki Strzeleckiej.. Zbiór- 

ka codziennie o godz. 16-ej. 

— Podrzutek. — Obok schroniska dla star 
ców znaleziono niemowlę płci żeńskiej z na- 

stępującą kartką: „Imię dziecka Nadzieja, — 
urodz. 24 - 7. 1933 r. wyzn. prawosławnego, 

z powodu nędzy i niezamożności jestem zmu 

szona na podobny krok, proszę bardzo o ia- 

skawe zaopiekowanie się mojem dzieckiem, — 

stroskana matka''. 

nouogiddzka 
— Pożar. W nocy na 3 b. m. w Nowo- 

gródku przy ul. Piłsudskiego Nr. 98 wskutek wa- 
dliwej budowy komina i pieca, powstał pożar w 

czasie którego spalił się dom  drewriiany na 

szkodę Bermana Rubina. Straty poszkodowany 

oblicza na 2000 zł. Dom był ubezpieczony w 

PZUW na sumę 1110 zł. 
— 5-ty krajowy lotniczy konkurs turysty- 

czny. — W dniu 6 września 1933 r. odbędzie 
się na lotnisku w Baranowiczach 5-ty krajo- 
wy lotniczy konkurs turystyczny. Dla wyczj 
nów podczas tego raidu zostały przeznaczone 
z terenu województwa nowogródzkiego 3 na- 

  

      

    

  

    

" stępujące nagrody: 
1) srebrna papierośnica od komitetu po- 

wiatowego LOPP w Baranowiczach — dla pi- 
lota, który otrzyma najmniejszą ilość punk- 
tów karnych na trasie lotu okrężnego Warsza 
wa — Baranowicze. 

2) zegar alabastrowy od komitetu regjo- 
nalnego w Baranowiczach (komitet przyjęcia 
uczestników raidu) dla pilota, który uzyska 

najkrótszy czas podczas całego lotu okrężnego 
i czyli największą szybkość próby D. 

3) nagroda wojewody nowogródzkiego Ste- 
fana Świderskiego — dla pilota, który mając 

najdłuższy postój w Baranowiczach uzyska 
jedną z nagród w klasyfikacji ogólnej. 

pierwszy raz w życiu poczuła wściekłość: 

Z taksówki wysiadła starsza dama i 
soki jegomość z pieskiem! 

— Pan stracił tamtą taksówkę! — beł- 

wy- 

  

kotała oburzona, patrząc z nienawiścią ua 

szofera. — To nie ta taksówka! 

— All right! — mruknął szofer, — ta 
sama! 

Był wyraźnie trochę pijany. 

Mabel wyskoczyła. Drzwiezki kołysz 
skrzypiąc. Pochyliła się nad numerem: 

31583.. Tak, szofer zmylił ślad! 

— Przeklęty pijak! — mruczała zdławio- 

nym głosem. Musiała mu jednak zapłacić, bo 
upominał się gwałtownie o należność. 

W tej chwili zapomniała o celu, który ją 
skłonił do podjęcia się roli detektywa, nawet 

zapomniała o małej Marjorie, dławił ją wstyd. 
Wstyd, że dała się zwieść, wstyd przed Joh- 
nem Brownem. 

Jak we śnie, szła przed siebie, niezdolna 
do powzięcia jakiegokolwiek planu działania. 

    y się 
W.L. 

Przechodnie potrącali ją eo chwila. Na- 
gle znalazła się w tłumie śpieszących ludzi z 

walizkami i tłomokami w rękach. Była. przed 

St. Paneras Station: Właśnie przyszedł jakiś 

pociąg i fale pasażerów płynęły z peronu. 

Mabel musiała się zatrzymać, bo znalazła się 
w zatorze, który robiła jakaś wycieczka uez- 

m z prowinćji. 

Wtem rzuciła się naprzód, omało co nie 
przewracając się na jakiejś paczce, poskoczy- 
ła do zajeżdżającej taksówki i odepchnęła 

młodego eleganta, który już otworzył drzwicz- 

ki i miał włożyć walizkę do środka. 

  

  

— Panie, panie szoferze, — krzyczała, — 
niech pan zaczeka! 

Szofer uśmiechnął się: 

— (o się stało? 

— To jest taksówka W.L. 27845! — krzy 
knęła triumfująco. 

— Tak! 

Drukarnia „Słowa 
w 

   

  

МН 
BRYGIDA HELM 

„« „Podróż po 

„ aiš premjerai Uinbienica ekr 
jej sobowtór 
w miaiaturze 

Nad program: Urozmaicone doda 

[RONDO Made „Pod dai PA 
a 

ślubna we troje 

«nów 
ater w dramacie pełnym 

bibert Prejean napięcis  piksaterić 
Realizacja słynnego JOE MAYA 

jest I M go poziome т : 

BR += 
  

HM SERCE OLBRZYMA 

Premjera! Super film prod. „METRO* 1938, 34 r. 

Ricardo Corte: 

Mistrz WALLACE BEERY (CZEMP) w swem nsjnowszem i najlepszem srcydziele 
(oryg. tytnł CIAŁO Flesb) współudz, biorą: Karen Moriey i 

z. Film tea o wartościach artyst, przewyższij. 
„CZEMPA'* i inuc niezapomniane kreacje, — Nad program 

Najnowsze tygodniki „Pat'a* i „Paramouni'n*, „Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,20 

  

KINO 
Radjs wiieńskie 
Wtorek dnia 5 września 1933 r. 

7.00: Czas. 7.05 Gimnastyka, 7.20 Muzyka. 
1.30 Dziennik poranny. 7.35 Muzyka. 7.52 Chwil- 
ka gosp. dom. 9.00 Rozpoczęcie Uroczystości 
Triduum Eucharystycznego dla chorych w Ka- 
plicy Ostrobramskiej. Nabożeństwo, święcenie 
lekarstw, kazanie J. E. ks. Arcybiskupa Jalb- 
rzykowskiego i ks. Rękasa. Śpiewy religijne w 
wykonaniu chóru „Haslo“. 11.57 Czas, 12.05 
Muzyka. 12.25 Pras kom. 

12.35 Muzyka. 12.40 Dziennik połudn. 14.50 
Program dzienny, 14.55 Muzyka popularna (pły- 
ty). 15.25 Giełda roln. 15.35 Muzyka. 16.05 Kon- 
cert solistów. 17.00 Pogadanka  radjotechn. 
17.15 Pieśni jugosłowiańskie. 18.10 Odczyt. 
18.35 Rec. śpiewaczy. 19.00 Rozmaitości. 
19.20 Odczyt litewski. 19.35 Program na środę. 
19.40 Na widnokręgu. 20.00 Godzina życzeń. 
20.30 Dziennik wiecz. 21.00 Chwilka strzelecka. 
2110 D. c. koncertu. 22.00 Muzyka taneczna. 
22.25 Wiad, sport. 22.35 Kom. met. 22.40 D. c. 

sle dobroczyn- 

muzyki tanecznej. 

GAZ ny wydziela 

EB lato suchy itrwały in- 
hałatoc 
kieszonkowy M. A. M. 
UŁATWIA ODDECH, czyści 
drogi oddechowe, orzeźwia, 
otrzeźwie, gasi pragnienie 
it.d. Kto nie posiada inha- 
lstora M A. M. szkodzi so- 
bie sam. Do nabycia w 

aptekach i drogerjach. 

Laboratorjum T. SPLITT, Poznań I. 
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OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 

Na podstawie rozporządzenia Rady Mini- 
strów z dnia 25. VI. 32 r. o postępowaniu eg- 

zek. władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62 

poz. 580), 2 Urząd Skarbowy w Wilnie podaje 

niniejszem do wiadomości, że w dniu 5. IX. 33 

r. o godz. 10 rano odbędzie się w sali licytacyj- 

nej 2 Urzędu Skarbowego przy ul. Niemieckiej 

22, sprzedaż z licytacji publicznej ruchomości 
zajętych na pokrycie należności Skarbu Pań- 
stwa i Magistratu m. Wilna m. in. sprzedawane 

będą: 
a) w I terminie — od ceny szacunkowej: 

pokost, farby, mąka pszenna, samowar, stoliki 

restauracyjne, krzesła wiedeńskie, szafy, kawa, 

cykorja, mydło, lustro  tremo i stół. 

b) w II terminie — od ceny zaofiarowanej: 

kredensy, szafy, lodownie, stoliki restauracyjne, 

krzesła wiedeńskie, podstawki z figurkami do 

zegarków, lustra, oleodruki bez ram, fortepian, 

samowary, stoły, kanapa, papierosy, żyrandol, 

prymus, biurko, zegary, szafka nocna, zegar, 

budzik, ocet stołowy w butelkach, cytryny, 

czekolada w tabliczkach, sztyfty do zelówek, 

farby, mydło, wieszadło. 
Za Kierownika Urzędu 
(—) St. Bohdziewicz      

ŻĄWAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

šredka ed odcisków 

    

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 

BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIAŁO- 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

Szofer wydał się jej niezwykle sympatycz 

ny, z tym uśmiechem. 

— Gdzie pan zawiózł tego grubego pana 

z walizeczką, który wsiadł przy Regent Qua- 

drant przed chwilą? 

— Wysiadł tutaj, przy dworcu, mademoi- 

selle. ; : 

At Czy nie wspominał... dokąd je- 

dzie? — znów rozczarowanie dźwięczało w jej 

głosie. 

-— Owszem, zapytał tragarza 0 pociąg po- 

śpieszny do Dover. 

— Nie więcej? 

— Nie. 

Kiwnęła głową z najś 

chem wdzięczności. Przeprosiła n 

piałego ze ździwienia młodego eleganta, kcó- 

rego przed chwilą tak bez ceremonji odsunę- 

ła i wbiegła do poczekalni. 

Pierwszy tragarz, którego zapytała 0 po- 

ciąg do Dover, odpowiedział, że pośpieszny 

odchodzi za dwie minuty. 

Nie było czasu do stracenia. Przed k 

było kilka osób. „Niema mowy © kupowaniu 

    

    

»^ 
biletu!““ Mabel wybiegła na peron: udało się 

jej szezęśliwie prześlizgnąć koło kontrolera 

i wpadła do ostatniego wagonu, w chwili gdy 

pociąg ruszał. 

Usiadła zdyszana i przez chwilę nie зно- 

gła złapać tehu. Gdy już pociąg wyjechał z 

oświetlonego suto dworca na szarą, ciemną 

przestrzeń pól, Mabel. odsunęła okno i wi 

chyliła się. Właśnie pociąg przechodził pr 

ostry, pochyły zakręt i linja jego, wypręża- 
na wygięta widoeżna była od lokomotywy do 

ostatniego wagonu. 

      

Mabel cofnęła siz mimowoli, gdy ujrzała 
w jednem z okien piątego wagonu okrągłą 

głowę człowieka, za którym goniła. Teraz na 
zmianę, duma rozpierała jej dziecinne ser. 

Że jednak go złapała, że goni go dalej! 

Ale radosne jej rozmyślania przerwał koi 

troler. Uświadomiła sobie brak biletu, a co 

   

  

  

Wilno Zamkowa 2. 

PAŃ „ARJAŃ 
Każdy powinien zobaczyć! 

ZELDOWICZOWA 

Prow. A. РАКА. & 
L A) 

  

NYDROFUGE 
„CASTOR“ 

niezawodny środek przeciwko wilgoci 
i przeciekanin wody 

MAURYCY KARSTENS 
Warszawa — Koszykowa 7 

w WILNIE — wyłącznie tylko 

w firmie M. JANKOWSKI 
aw. Jańska 9, tel. 3 96. 

  

  

  

Wszystkie materjały tarbiarskie 

peleca SKLEP FARB 

M JANKOWSKI . 
Wilno — św. Jafiska 9, tel. 3 96 

  

ZAKŁAD KRAWIECKI 
ANDRZEJA ŻMUJDZINA 
został przeniesiony z ul. Garbarskiej 1 na 
ul. Wielką 12 tel. 10-24. Przyjmuje obsta- 
lunki z własnych i powierzonych materja- 

łów po cenach najniższych. 

Į 

Lekarze 

DOKTOR 

    
  

  

  

kobiece, weneryczne — __ 
narządów * moczowych 
od 12 — 2i od 4—6 
ul. Mickiewicza 24 

tel. 277. 

  

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1» 

i 4 — 8. Tel. 567. 

«Rani 7. kraju: = Sprzedaż : fa 
DOKTOR aty i 

Biumowicz Kijowska 4, H. Abelw 
Choroby skórne, wene- “| Os 
ryczne i moczopłciowe „ga zy 1 
WiELKA 21 — tel. 971 

od 9—1 i 3—8 
WB: 

  

Pianina- 
T BETTING* 

i K. i A. FIBIGER * 
uznane za najlepsze w 

DO SPRZEDANIA 
garnitur mebli salono- 

—_ wych, bufet, szafy, sto 
2 t ły itd. Oglądać — co- 
DN dziennie ed 3 do 5 p. 

Ritter-Mudrejega p. Aleja Róż Nr 4 m. 
powróciła, _ przyjmuje 3.— 
ой 10 — 11 од 3—5 
Miekiewieza 4 m. 5. — 

  

    

brzozowe, sosnowe i 
oraz 

węgiel górnośląski 
poleca 

SKŁAD DRZEW 

Dostarcza również dlą urzędów 

  

gorsza i pieniędzy. Jednak zwycięstwo, któ- 

re odniosła, dodało nagle jej sił i otuchv; 

powiedziała odważnie: 2 

— Panie kontrolerze, nie mam biletu, bo.. 

pieniędzy na kupienie, 

Scotland Yardu, — 
nie miałam czasu i 

ale działam z ramienia 

oznajmiła pompatycznie — tak, jeżeli pan po- 

zwoli mi zatelefonować z pierwszej stacji 

— Pani nie zdąży. Ten pociąg stoi 

dzie bardzo krótko. 
— Więc zatelefonuję z Dover. 

— Pani dowód? 

—- Nie mam żadnego dowodu! — odpo- 

wiedziała zmieszana. 

— Pani będzie musiała wysiąść na następ 

    

    

nej stacji! 

— Za nic! — odpowiedziała kategor 

nie. Zgodzę się na poniesienie wszelkiej kary, 

ale w tej chwili misja moja jest tak ważna, 

   

že za nie nie wysiądę. 

— Ale... — próbował zaprzeczyć kontro- 

ler. 

      

— Za nic, za nie! — kręciła główką. 
jąc, że niespodziewany przypływ energji 

czyna się rozpraszać. 

Jedyna towarzyszka podróży, dobrotliwa 

staruszka, uśmiechnęła się do niej przy 

Widząc, że kontroler nie chciał ustąpić, za-. 

proponowała, że złoży w ręce kontrolera od- 

powiednią sumę za panienkę. 

Incydent został zakończony polubownie ti 

Mabel została uszezęśliwiona i  rozpromienio- 

na w wagonie drugiej klasy. 

ROZDZIAŁ XVII! 

W POGONI ZA GRUBASEM 

Pociąg sycząc i sapiąc wtłaczał się 

hałasem w liczne tunele i z westehnieniejn 

ulgi wypadał na wolną przestrzeń, by znów 

wkrótee spotkać na swej drodze ciemny wyto* 

tunelu. 

Światło lampki żółte i nienaturalne przy- 

gasało w blasku słońca. Mabel uśmiechała się 

wdzięcznie do poczciwej staruszki. 

  

   

  

66 tylko te 3 wyrazy 

są dziś na ustach 

„ 10r. i 3-5 pp. 

DRZEWO OPAŁOWE, | 

MICHAŁA HR. TYSZKIEWICZA 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 

Dia P. P. Urzędników na raty. 

2775-5557 SS S S III TIA ZEE 

  

  

3 POKOJE 
kuchnia, łazienka, wa- 
dociag, Światło, elektr. 
w ogrodzie do wyna, 

* POPIERAJŁ:+ 

L.0.P.P 
______ cia dla małej rod. 

Karpacka 5 (Śnipisz- 
ki). Lokaie 

FEFETVYVYTYYYTYRYWY: Z całodziennem ntrzy- 
________ maniem dužy  jasay 
MIESZKANIE POKÓJ 
śliczne, słoneczne — 6 światło elektr. opał. — 
pokoi, przedpokój, kos DO WYNAJĘCIA 
rytarz, kuchnia, wanne, cena 100 zł. Miekiewi- 
balkon ze wszeltiemi cza 24 m. 11. 
wygodami do wy: 
najęcia. Zygnuntowska 
Ne 8. — Wiadomeść u 
dozorcy doma lub u ki wygodami — do 
właściciela m M6 O wynajęcia w inteligent 

OP RC | chrześcijańskiej 
MIESZKAN IA bczdzietnej rodzinie -- 

DO WYNAJĘCIA ul. W. Pohulanka ©® 
5 pokojowe ze wsze!- m. 3 Szezegóły telef- 
kiemi nowoczesuemi n- nicznie 11-34 
rządzeniami, Ul, Zakre- -- — — — — — — 

POKÓJ tows 7, m. £. Oglądać 
od 2-5. DO WYNAJĘCIA 
RR |= jasry, duży, umebło- 

POKÓJ wany ze wszystkiemi 
umeblowany do wyna- wygodami: ielefon — 
jęcis solidnemn pann— wanna. Portowa 8 m.3 
ul Jakóba Jasińskiego 6 
18 m. 1 0 

2 e OKOJE 
umeblowane słoneczne 
z balkonem dla kultn. KONNYM RANNE 
raluej csoby. Dąbrow- 
skiego 12 m. 3. 

    biowany ze wizyst- 

  

  

  

Różne 

2 uczenice (ów) 
przyjmę na mieszkanie 

50 ł dwa z całodzienaem airzy- 
Zi. pokoje msniem 75 zł mies. — 

z wygodami do wyna- Opieka dobra — Piac 
ijącia, tamże powóz i Metropolitalny 3 m. £. 
bryczka do sprzedania --   
Szeptyckiego 5 tel. 1301 DAM 

a RR 0 100 — 150 złotych za 
NIEDUŻE udzielenie posady: — 

4 - pokojowe kasjera, inkasenta, ma- 
wynajęcie. — MI ES ZK A N I E z2zyniera, kancelisty * 

w śródmieściu z wygo-t. p. Konkretne oferty 
dami. do odnajęcia. -— do 
Gimnazjalna 4. 

О КАУ Р МЕН пЕ 

Administr. „Sio- 
wa'* dla 287. ё 

  

1, 2 lub 3 pokoje 
DO WYNAJĘCIA 

ze wszelkiemi wygoda- 
mi (łazienka, teleton, 
radjo) umeblowane Inb 
nie. Montwiłłowska 10 
m. 2 tel. 17-27 od a 

Poczukują 
PRACY 

  

Agronom-hodeštė 
znający gospoderstw£ 
przemysłowe, mieczer- 
atwo, olejnictwo, feś- 
nictwo i t p. z długe- 
łetnią praktyką w krejz 
i zagranicą, poszeksje 
posady od zaraz. WY- 
magania skromne. Wii- 
no, Ostrobramska X 16 
m. 22. 
    

Ochmistrzyni 

świadczona, - iadze 
jąca Świadectwa, p6- 
szukuje pracy. Subotr 
47 m. 1. a 

POSZUKUJĘ 
possdy w charskierze 
słażącej do wszystkiege 
znam dobrze kuchnię: 
M-gę wyjechać. Swis- 
dectws chlubne. Tartski 
9 m. 2, 

A 

751. 

i instytucyj. 

  

   — Pani jest taka dobra, — 

bardzo śpieszę, muszę jechać... 
Zacięła się, nie wiedząc, jak umotywować 

swój pośpiech. Nie umiała kłamać. 

Staruszka musiała być nietylko dobra, xie 

mówia, 

   
   

i mądra. Zapewne znała ludzi i świat. Ud- 

trudno byłoby razu zrozumiała, że Mabel 

opowiedzieć wszystko, jednocześnie 
ła wątpliwości, że ma przed 

dziewczynę. 
— Uśmiechnęła się ciemnemi oczyma. 

-- Dobrze, dobrze, rozumiem te! 

młode dziewczyny zawsze macie takie „stra- 

sznie ważne'* sprawy! 

nie mz 

uczeiwą 

    

sobą 

p Wy 

    

— Ach, nie, to naprawdę, ważna sprawa! 

— roześmiała się z zadowoleniem Mabei 

Zaraz zatelefonuję i poproszę, żeby  odesła- 
no pani dług. 

Pociąg nadjeżdżał do Dover. Staruszks 
napisała swój adres i zaczęła zbierać paezki- 

Mabel stanęła drżąca w oknie. Teraz zaczj- 

nala rozumieć, nadszedł najtrudniejszy 
monient: co miała robić? Jak zatrzymać tego 

człowieka, który może miał bilet na okręt? 

Nie miała pieniędzy i nie mogła odpłynąć £ 

nim! 

Wyskoczyła zanim pociąg stanął i wpa- 

dła do pierwszej budki telefonicznej.  Przeć 

okienko widziała, grubego jegomościa, włokę- 

że 

- cego ponuro swą walizę w kierunku wysokiek 

„ledgers'*) przy których stali  urzędniey 

sprawdzający paszporty. 

„Boże, Boże, eo będzie, jeżeli się spóźnię. 

a on się ukryje, albo okręt odpłynie!** 

— Seotland Yard? — krzyknęła ucieszo- 

+ na, gdy odezwał się gruby głos. 

Znów minęły wieki, zanim połączono ję 

z odpowiednim wydziałem i poproszono Jo 

na Browna. 
    

*) Wysokie stoliki, przy któryeh urzędpi* 
cy praeują stojąc. 

(B. C. N.) 
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Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 
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